ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر!!!...
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عماد شرقی ایرانی آمریکایی دیگری
در چنگال عفریت جمهوری اسالمی

اریکگارستی،گزینهجوبایدن
بهعنوانسفیرآمریکادرهند

میچلانگلندر،عضوپیشینشورای
شهر لوس آنجلس روانه زندان شد

وام های کرونا

چک های  600دالری گوین نیو سام
برای کم درآمدها

 EDDو  PPPو SBA

شخصی  -بیزینسی

جانکاکسمیلیونرجمهوریخواهو
 100هزار دالر بدهی پرداخت نشده
تجاوزهنرپیشهعضوکلیسای
 Scientologyبه سه زن
بررسی طرح عریض کردن بزرگراه
 710در کانتی لوس انجلس
ایالتکالیفرنیادرتالشاست
تابهروزبازگشاییبرسد
افزایش سفر در کالیفرنیا
با آغاز تعطیالت Memorial Day

دریافت وام های بالعوض از سوی کانتی  -ایالتی و فدرال
دریافت کمک از سازمان کار و خدمات اجتماعی
نشریه مشهور و متنفذ پی پل  peopleامریکا در هفته
گذشته گزارشی اختصاصی از وضعیت زندگی خانواده
عماد شــرقی که ســه سال اســت در چنگال عفریت
جمهوری اسالمی اسیر شده است را منتشر کرد .در این
گزارش آمده اســت که خانم باهره شرقی همسر عماد
که  ۳۲سال از زندگی زناشویی آنها می گذرد میگوید
ساعت من با ساعت ایران هم اهنگ شده است تا بدانم
همســرم هر لحظه در چه وضعیتی است .ثمره زندگی
باهره و عماد دو دختر به نام های آریانا و حنا هستند که
در زمان دستگیری پدر در امریکا به سر می بردند .باهره
و عماد سه سال پیش تصمیم می گیرند به ایران کشور
موطن خود ســفر کنند که پس از سالها دوری از میهن
مالوف ریشــه های خود را بیابند و با فامیل و آشنایان
دیدار تازه کنند که ناگهان سربازان گمنام از وجدان بی

خبر جمهوری ننگین دامن اسالمی  ،عماد شرقی را به
بهانه واهی جاسوسی دستگیر و زندانی می کنند .عماد
موفق می شود از زندان با وثیقه آزاد شود ولی در دسامبر
 ۲۰۲۰مجددا دســتگیر و به ده سال زندان محکوم می
شود .و در حال حاضر در زندان اوین دوران محکومیت
غیرقانونی خود را می گذراند.
ایرانشهر به پادوهای جنایتکار جمهوری اسالمی بویژه
در امریکا که این عملیات رژیم را فعاالنه پشتیبانی می
کنند ،هشــدار می دهد که زمانــی در دادگاههای ملی
که عدالــت در آنها برقرار خواهد بود ،آنها را به خاطر
حمایت از رژیم والیــت فقیه محاکمه خواهند کرد و
سزای اعمال خود را که علیه هم میهنان خود جاسوسی
می کنند را خواهند داد.

عبدالوهاب عالقمندان یکی از نه قربانی تیراندازی مرگبار در سن حوزه کالیفرنیا

تیراندازی مرگبار که منجر به کشته شدن نه نفر شد ،روز
چهارشنبه  ۲۷ماه می در سن حوزه یکی از پرجمعیت
ترین شهرهای شمال کالیفرنیا اتفاق افتاد.ضارب به نام
«سم کسیدی» در حقیقت همکاران سابق خود را در این
شرکت ریلی و اتوبوسرانی به قتل رسانده است.
شــاهدان عینی به پلیس گزارش داده اند که ضارب،
قربانیان را از پیش انتخاب کرده بود بنابراین بی هدف
کسی را به قتل نرســانده است .ضارب پس از کشتن
نه نفر  ،خودکشــی کرده است .عبدالوهاب عالقمندان
سابقه  ۲۰سال کار در این موسسه را داشته است .او در
هنگام مرگ  ۶۳ساله بوده است .شهر سن حوزه یکی از
شهرهای شمال کالیفرنیا است که جمعیت ایرانی نشین
بزرگی را داراســت .در این شهر  ،سوپرمارکت ها و

رســتورانهای ایرانی وجود دارند که سابقه  ۴تا  ۵دهه
فعالیت دارند .شــرکت کتاب در سال ، ۱۹۸۳سومین
یلوپیج خود را مشــترکا” به یلوپیج جنوب و شــمال
کالیفرنیا اختصاص داد و ســپس پس از گذشت چند
سال با ناشران یلوپیج شمال کالیفرنیا برای انتشار کتاب
ویژه شمال کالیفرنیا همکاری و مساعدت نمود .یلوپیج
مشاغل شــمال کالیفرنیا سومین یلوپیج منتشره پس از
یلوپیج شرکت کتاب و شرکت آها نیویورک در خارج
از ایران بود.
مقامهای محلی در سن خوزه کالیفرنیا اسامی  ۹قربانی
تیراندازی روز گذشته در محوطه کارگاه قطار شهری این
منطقه را اعالم کردند .عبدالوهاب عالقمندان ۶۳ ،ساله،
که برای  ۲۰ســال کارمند شرکت ریلی و اتوبوسرانی

منطقه سانتاکالرا بود هم در میان قربانیان است.
این تیراندازی روز گذشــته ،چهارشنبه  ۲۷مه ،حدود
ســاعت  ۶و  ۴۵دقیقــه صبح در محوطــه کارگاه و
تاسیسات قطار شهری منطقه سانتاکالرا روی داد.
اسامی قربانیان صبح امروز ،پنجشنبه  ۲۷مه ،اعالم شد
و در حالــی که هنوز از انگیزه اصلی ضارب برای این
کشتار گزارش رسمی منتشر نشده است ،اسامی قربانیان
نشان میدهد که همگی آنها کارمندان این شرکت حمل
یای
و نقل شهری بودهاند که در شمال کالیفرنیا به ویت 
شهرت دارد.
ایــن خونینترین کشــتار بــا اســلحه در محدوده
سانفرانسیسکو از سال  ۱۹۹۳تاکنون است.

424-385 -2981
مشاوره اولیه رایگان
کامیار روحانی
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اریک گارستی ،گزینه جو بایدن به
عنوان سفیر آمریکا در هند
کاخ سفید ،این روزها به رایزنی در گزینش سفیر ،برای کشورهای هند ،ژاپن ،چین،
فرانسه ،ایتالیا و اسرائیل است و در این زمینه تالش دارد آنها را از میان دموکراتهای
کوشا در کارزار انتخاباتی جو بایدن و فعاالن در گردآوری مالی هستند.
در این میان اریک گارســتی که در کالیفرنیا در کارزار انتخاباتی جو بایدن در سال
 ۲۰۲۰بســیار موثر بودند و گفته میشد که ممکن است در کابینه ،پست وزارت
ترابری و یا وزارت بهداشت و خدمات انسانی را داشته باشد ،پس از آنکه کسان
دیگری برای آن وزارتخانهها برگزیده شد ،اریک گارستی تاکید کرد که میخواهد
به لوس آنجلس خدمت کند و اکنون گزینش او برای ســمت ســفیر آمریکا در
هندوستان جدی شده است.

اسماعیل خویی

خویی بکشید آهی و باحسرت و اندوه
آنی که شنید قصه پرغصه او گفت

آنگاه نوشت قصه خود را ز ندامت
اینست نشانی ز درایت  ،ز شهامت

بررسی طرح عریض کردن بزرگراه  710در کانتی لوس انجلس

درگذشت بیموقع ،دکتر اسماعیل خویی
اگر تا بحال از درگذشــت دکتر اسماعیل خویی بیخبر بودهاید .با نهایت ادب باید بنویسم که
از اوضاع و احوال دنیا ،بخصوص ایران و ایرانیها خیلی پرت بوده اید ،و اینجانب (یعنی خود
من) قصد ندارم موضو ع هایی را که دیگران در بارهاش گفته و نوشــتهاند برای شما بازگو کنم.
ولی حیفم آمد لغز و کنایه ســفت و سختی نثار بعضیها نکنم و منظورم آنهایی هستند که به
اشتباهات خوددر گذشته پی برده بودند ولی شهامت اقرار و اعتراف را در خود نمیدیدند و البته
تا حدودی هم حق داشــتند  ،چونکه هیچ مصیبتی باالتر از هوو و مسخره شدن  ،آنهم توسط
رفیقان و رقیبان وجود ندارد.
اگر از حال و احوال دکتر خویی در دوران قبل از انقالب جویا باشید باید خدمت مبارک
شــما عرض کنم نامبرده ! (یعنی خودش ) قبل از انقالب جزو مخالف های سر سخت رژیم
سلطنتی و محمد رضا شاه پهلوی بود و با گروههای شبه نظامی همدلی و هم فکری تنگاتنگی
داشت
اما اسماعیل خویی تافته جدا بافتهای بود که از زمین تا آسمان (یا از آسمان تا زمین) با دیگران
فرق داشــت و در نهایت صداقت آنچه در دل داشت میگفت و از اشتباه های گذشته اظهار
پیشمانی میکرد
و دلجویی و ادای احترام به کسانی را که شایسته آن بودهاند ،از یاد نمیبرد
بله این از ویژگیهای استثنایی این شاعر از دست رفته است.
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رهبر عاقل10و فهمیده3و تحصیلکرده
کردن یک
فکر پیدا
مکتبی در
سیاسی و
آنهایی که با هر عقیده
و خوش صحبت و خوش جلوه و محترم و قابل اطمینان بودند ،هر چند گشــتند« ،می یافت
نمیشد!» ولی با اینکه شاید ته دلشان برای راه و روش جناب رضا پهلوی غنج میزد  ،در بیان
آن کم لطفی میفرمودند و در حمایت ازاو صرفه جویی کامل میکردند.
افتاد
نخواهد
و
نیفتاده
بدلم
اول اینکه بدانید که من تا بحال هرچه سعی کرده ام مهر رژیم سلطنتی
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و اگر من را تیکه تیکه و آش و الش و قیمه قورمه و له و لورده ودرب داغون بفرمایید  ،محال شورای ناظران لوس انجلس کانتی ،ضمن رد پیشنهاد عریض
است سر سوزنی از خر شیطون پایین بیایم  ،زیرا با این سن و سال بخوبی دریافته ام که آدم
های کردن بزرگراه  ،۷۱۰به سبب بدتر شدن کیفیت هوا و جابجایی
خوب و شریف و صادق عاقل و دانا ،گاهی وقت ها اخالقشون بکلی عوض میشه و شما باور
ســاکنان و مشاغل ،این طرح را به نشست دیگری برای بحث
نمیکنید که اینها همانهایی بودهاند که در ابتدای کار به اونها کلی ایمان داشتهاید.
"T:11.5با  ۶میلیــارد دالر بودجه ،خط
کسی چه میدونه ،شاید جناب رضاپهلوی که من هر چه گشتم ،عیب و ایرادی در او پیدا نکردهام بیشــتر محول کرد .طرحی که
 ،یک روزی ،روزگاری که امیدوارم که هیچ وقت اتفاق نیفته ،به این وضع دچار بشه و
اخالقش جدیدی برای کامیونها خواهد ساخت .هیلدا سولیس ،رئیس
عوض بشه ،انوقت من باید چه خاکی بسرم بریزم .بله این را هم اضافه کنم که من کوچکترین
نشانهای از اســتبداد در وجود شاهزاده سابق نمیبینم ولی یکی از مشکلهای برگ ما ایرانیان شورای ناظران لوس انجلس کانتی گفت:
محترم ،ویژگی و چاپلوســی و تمل ق گویی و سرانجام دیکتاتو ر پروری است و باور بفرمایید تمامی آنچه که شــما باید انجام دهید این است که روزی در
اگر فیلسوفهای صاحب نام مکتبهای آزادی خواهی و مردم ساالری و یا نویسندگان
قانون کناره بزرگراه راه بروید و یا با اتوموبیل و شیشه پایین حرکت
اساسی آمریکا ،فقط بمدت کمی در خاک پاک ایران زمین پرسه میزدند ،بعد از مدت کمی به
چنان دیکتاتورکار کشته ای تبدیل میشدند که حضرت موسولینی مرحوم در نهایت شرمساری کنیــد .خواهد دید که من از هزاران کامیون گازوئیل ســوز و
و فروتنی جلویشان لنگ میانداخت.
دیگر وســائل نقلیه موتوری را تراکم باالی آلودگی هوایی که
3%

"T:10.5

کورش سلیمانی (زم) آتالنتا
Kourosh454@gmail.com

ISO 12647-7 Digital Control Strip 2009
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ایجاد میکنند سخن میگویم ،منطقهای که محل زندگی التین
تبارهای کم درامد اســت و میزان باالی بیماریهای تنفسی و
آسم به ما میگوید که به تندرستی مردم پیش از هر موضوعی
فکر کنیم.
ناگفته نماند که بخش جنوبــی بزرگراه  ،۷۱۰که از النگ بیچ
تا الحمیرا میباشــد  ۲۰مایل است و یکی از رگهای حیات
اقتصادی منطقه است .و بیش از  ۳۰درصد ترافیک را کامیونها
و تریلیهایــی دارند که از مبلمان تا قطعات خودرو را از بندر
النگ بیچ به انبارها حمل میکنند .در روز  ۵۰۰۰۰کامیون از این
بزرگراه عبور می کنند.
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چک های  600دالری گوین نیو سام
برای کم درآمدها

پس از پیشنهاد گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا برای افزایش
بودجه  ۲۰۲۱-۲۰۲۲در راستای پرداخت کمکهای مالی به
مردم ،قانونگذاران در ساکرامنتو در تالش هستند که تا ۱۵
جون به تصویب برسانند ،موضوع پرداخت چکهای ۶۰۰
دالری و بخشــودگی  ۶۰۰دالری از یک ســو و پرداخت
کمــک مالی به مشــاغل کوچک و پرداخــت اجاره بهای
عقبافتاده مورد بررســی قرار گرفته اســت و پیشنهادهای
مختلف در مســیر آسان سازی این گونه کمکها را طرح و
به بحث گذاشت.
در یک پیشــنهاد پرداخت چــک  ۶۰۰دالری به درآمدهای
زیــر  ۳۰هــزار دالر و  ۶۰۰دالر بخشــودگی مالیاتی برای
درآمدهای  ۳۰تا  ۷۵هزار دالر است.
پیشــنهاد دوم ،به صورت یکپارچه  ۶۰۰دالر بخشــودگی
مالیاتی برای درآمدهای تا  ۷۵هزار دالر در نظر بگیرد و ۵۰۰
دالر چــک برای خانوادههای کم درآمــد و دارای فرزند در
نظر گرفته شــود هزینه این دو پیشنهاد از  ۸/۱میلیارد تا ۱۲
میلیارد دالر است.
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اطالعیه

آخرین مجموعه اشعار « منوچهرکوهن » با عنوان « سرزمین من  ...بانوی
من » در  240صفحه و شــامل  6بخش اشعارملی  ...میهنی ،اجتماعی،
عاشقانه ها ،دلتنگی ها ،و اشعارقومی  -خانوادگی که دربرگیرنده آخرین
سروده های معروف شاعر و همچنین
شامل تعدادی از نقد و بررسی از اساتید دانشگاهی و بزرگان ادب پارسی
براشعا ِر شاعرمیباشد ،درلوس آنجلس به چاپ رسید است .اشعاری ازاین
کتاب در اکثر رسانه های گروهی واجتماعی همچون فیس بوک ،یوتیوب،
رادیو و برخی تلویزیونهای ایرانی ،توسط بهترین گویندگان و برنامه سازان
همچون استاد « فریدون فرح اندوز» و زنده یاد « سعید قائم مقامی»
دکلمه شده است اکنون دردسترس همه فرهیخته گان عالقمند قراردارد.
برای تهیه این کتاب میتوانید به سایت آمازون ،سایت شرکت کتاب ،گالری
«عشق» و
کتابفروشی های (کتاب سرا و کلبه کتاب) در وست وود لوس آنجلس
مراجعه ،و یا با تلفن

818-406-2626
تماس حاصل فرمائید.

جان کاکس میلیونر جمهوریخواه و  100هزار دالر بدهی پرداخت نشده
جان کاکس ،سرمایهدار معروف و نامزد جایگزینی فرماندار
کالیفرنیا و عضو حزب جمهوریخواه ،از سوی یک شرکت
مشاوره و تبلیغاتی برای کارزار انتخاباتی خود در دوره پیش،
به سبب بدهکاری  ۱۰۰هزار دالری مورد انتقاد قرار گرفت.
ایــن شــرکت تبلیغات سیاســی ،که همــواره در خدمت
جمهوریخواهان بوده است ،از این که جان کاکس از پرداخت
بدهی انتخابات ســال  ۲۰۱۸خودداری کرده ،میگوید باید
رای دهندگان او را بیشتر بشناسند.

در ســال  ۲۰۱۹پس از شکایت این شــرکت به دادگاه ،هم
قاضی دادگاه و هم حکمیت تعیین شده از سوی دادگاه مبلغ
 ۵۵۰۰۰دالر برای تولید آگهی سیاسی و  ۴۳۰۰۰دالر هزینه
قانونــی وکال و  ۶درصد بهره برای بدهی عقب افتاده ،تایید
کردهاند .ســخنگوی کارزار انتخاباتی جان کاکس از حزب
جمهوریخواه گفته است که پولهای کارزار برای سال ۲۰۱۸
به پایان رســیده و نمیتواند بدهی را پرداخت نماید .ناگفته
نماند که جان کاکس یک میلیونر است.

خبری ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی

نسخه قابل چاپ خبرگزاری ایرانشهر
نخستین خبرگزاری ایرانیان برون مرز
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در کانون خبر:

تجاوز هنرپیشه عضو کلیسای
 Scientologyبه سه زن

سه زن در دادگاه ،موضوع تجاوز به خود را علیه دنی مستر
سون هنرپیشه هالیوود و عضو باورمند کلیسای ساینتولوژی
مطرح کردند.
وکالی کلیســای ســاینتوژی در دادگاه تالش کردند که به
قاضی بگویند که باورهای کلیســا را باید از عملکرد اعضا
و باورمندان جدا کرد زیرا بســیاری از هنرمندان از اعضای
باورمند این کلیسا هستند و رفتار و عملکرد آنان در جامعه و
نسبت به دیگر زنان نمیتواند نمایانگر این کلیسا باشد.
ایــن  ۳زن که خــود روزهایی عضو و یا فعال در کلیســا
ســاینتولوژی بودهاند در شهادت خود در دادگاه گفتهاند که
این موضوع تجاوز به زنان از سوی این هنرپیشهها روی داده
و تالش شده تا آن را به فراموشی یا انکار بسپارند.
ناگفته نماند که وکالی کلیسا میگویند این زنان هیچگونه
مدرک قابل ارائه نداشتهاند.

ایالت کالیفرنیا برای تشویق به واکسینه شدن
 ۱۱۶/۵میلیون دالر جایزه میدهد
در این برنامه تشویقی ،کســانی که واکسن زدهاند میتوانند
شرکت کنند و در راستای کاهش از شمار مبتالیان و مرگ و
میر ،تشویق به واکسیناسیون بزرگترین کمک را به بازگشایی
مدارس و مشاغل و رشد اقتصادی خواهد نمود.
این جایزه تشویقی این گونه خواهد بود:
 ۱/۵میلیــون دالر را در  ۱۵جون بین  ۱۰نفر برنده تقســیم
خواهند کرد.
 ۳۰جایــزه  ۵۰هــزار دالری نیز در روزهــای  ۴جون و ۱۱
جون قرعهکشی خواهد شد .برای شرکت در این قرعهکشی،
نیازی به ثبت نام نیســت و هر کسی که در کالیفرنیا واکسن
زده اســت نامش در قرعهکشــی خواهد بود تنها زندانیان و
شماری از کارکنان ایالت کالیفرنیا و کارکنان دفتر فرماندار و
خانــواده درجه یک آنان و کارکنان اداره بهداشــت و درمان

ایالت کالیفرنیا در تالش است تا به روز بازگشایی برسد

ایالت کالیفرنیا روز گذشــته را با  ۱۶۱نفر مرگ و میر ۵۱۸۴ ،کانتی  Tehamaرا به باالی جدول کشــانده و کانتی لوس
نفر مبتال و  ۵۳/۶درصد واکســینه شده به پایان برد و به نظر آنجلس را به رده  ،۱۰ســن برناردینو  ،۲۴ریورساید  ،۴۰سن
میرسد که شمار باالی مرگ و میر و مبتالیان در روز گذشته دیه گو  ،۴۴سن فرانسیسکو  ۴۷و ارنج کانتی در رده  ۵۵قرار
گرفته است.
ناشی از گزارش نشدن در روزهای دیگر هفته باشد.
آمار  ۷روزه مقایســهای برای هر یکصد هزار نفر جمعیت،

هنوز  ۱۲۳۰۰۰نفر از کالیفرنیاییها،
چک  ۱۲۰۰دالری خود را نقد نکردهاند

 ،IRSاداره فــدرال مالیــات در آمریکا امــروز اعالم کرد که
 ۱۲۴۵۳۳۹نفــر هنوز چکهای نقدی کمکــی را که در ۲۷
مارچ  ۲۰۲۰به عنوان قانونی در راستای برنامه ویژه CARES
 ACTبرایشان فرستاده شده هزینه نکردهاند که ایالت کالیفرنیا
باالترین میزان در آمریکا را یعنی  ۱۲۳۰۰۰چک نقد نشــده
دارد ،پــس از کالیفرنیا ،ایالت فلوریدا با  ۹۲۰۱۸دوم اســت
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و ایالتهای تگــزاس ،نیویورک ،پنســیلوانیا باالترین میزان
چکهای نقد نشــده را دارند و شگفت این که ایالتهای یاد
شده ،از جمله کالیفرنیا بیشترین آسیب اقتصادی را در دوران
کرونا دیده است .میگویند شاید کم بودن میزان پول چکها،
دردی را درمان نمیکرده و خرج نشده است.

کالیفرنیا نیز در این قرعهکشی نمیتوانند برنده شوند .از این
هفته کارتهای  ۵۰دالری مواد خوراکی به واکسینهشــدهها
خواهند داد.

افزایش سفر در کالیفرنیا
با آغاز تعطیالت Memorial Day

افزایش سفرهای پایان هفته در کالیفرنیا  ۶۴درصد نسبت به
سال گذشته اداره  AAAامروز اعالم کرد که برای تعطیالت ۳
تا  ۴روزه  ۲/۸ ،Memorial Dayمیلیون نفر کالیفرنیایی راهی
جادهها شدند تا روزهای خوش در کنار یکدیگر بودن را بار
دیگر تجربه کنند.
سال گذشته در همین هنگام به سبب اوجگیری بیماری کرونا
و در خانه ماندن و همزمان با مرگ و میر و افزایش مبتالیان،

کالیفرنیاییها به سفر نرفتند و برای همین از امروز تا دوشنبه،
افزایش  ۶۴درصدی سفر در کالیفرنیا و به بیرون ز کالیفرنیا را
شاهد خواهیم بود.
از سوی دیگر افزون بر سفرهای با توموبیل ،پرواز هواپیماها
از ایالتهای دیگر به کالیفرنیا و از کالیفرنیا به ایالتهای دیگر
افزایش خواهد یافت.

در ارنج کانتی مجرم پرونده آدم ربایی
و شکنجه به  ۱۲سال زندان محکوم شد

رایــان کورکیان ( ۴۲ )Kevorkianســاله که به جرم خود
برای دزدیدن صاحب یک فروشــگاه ماری وانا و شکنجه
او در بیابانهای موهاوی ،در ســال  ۲۰۱۳دستگیر شد ،اقرار
کرده بود ۱۲ ،ســال را دز زندان ایالتی خواهد گذراند و البته
دوران دستگیری و بازداشت او در سال  ۲۰۱۳نیز از آن کسر
خواهد شد.
مجرم اصلی پرونده حسین نیری ،با این اندیشه که صاحب
این فروشــگاه یک میلیون دالر پول نقــد را در بیابانهای

موهاوی دفن کرده او را دزدیده و با شــکنجه در بیابان رها
کرده بود .حســین نیری که ســاکن ارنج کانتی بود پس از
بازداشــت از زندان ارنج کانتی گریخت و پس از دستگیری
دوباره در سال  ۲۰۱۶محاکمه و به حبس ابد محکوم شد .نفر
دیگر پرونده ،کایل هندلی نیز به حبس ابد محکوم شده است.
همســر کورکیان نیز که هم اکنون از او جدا شده است ،در
انتظار دادگاه خود است.

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 266آدینه  4جون 2021

شعر:
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شعر جالد از موریس اوگدان شاعر امریکائی،
ترجمه احد قربانی دهناری

توضیح ضرور :این شعر را سالها پیش ترجمه و منتشر کردم ،باز نشر آن بهخاطر آمدن جالد است و پیامد نه نگفتن ما.

بند ٢

بند ١

ظبر بامها و خیابان ِ
های شهر آرام ما
و چوبه دار در میدان دادگاه بر پا بود،
خشن و سیاه در هوای بامدادی.
و جالد در جایگاه همیشگیاش ایستاد
با طناب زرد کنفی در دستش؛
با چشمان ساچمهسانش و چانهای دراز چون پوزهی اردک ماهی
و آگاه و مسلط به کارخویش.
و ما فریاد زدیم« :جالد ،هنوز کارت تمام نشد؟
دیروز ،با آن خارجی؟
سپس شگفتزده و سرگردان سكوت كرديم:
«اوه ،نه فقط برای او چوبهدار بر پا نشد»...

جالدی به شهر ما آمد،
بوی طال و خون و آتش میداد،
و تمام محالت شهر از رفت و آمدش سرشار از ترس شد،
و سکوی دارش را در میدان دادگاه برپا ساخت.
سکوی دار جنب دادگاه قرار داشت
پهنای سکو به پهنای در دادگاه؛
با قابی به بلندی یا شاید کمی بلندتر از
طاق درب ورودی دادگاه.
و ما هر گاه فرصتی داشتیم ،با شگفتی از خود میپرسیدیم:
جنایتکار کیست ،جرمش چیست؟
جالد با طناب کنفی زرد رنگ گرهخورده
در مشتش محاکمه میکرد.
با آنکه بی گناه بودیم،
با ترس از برابر چشمان سربی ساچمهسانش گذشتیم؛
تا یکی فریاد زد« :جالد ،او کیست؟
برای چه کسی چوبه دار برپا کردید؟ «

آنگاه چشمان ساچمهسانش برقی زد،
و بجای پاسخ ،چیستانی را مطرح کرد:
ِ
«طناب دار نصیب کسی خواهد شد
او گفت:
که بیشترین خدمت را به من بکند».
و او پایین آمد و دستش را
برشانه مردی گذاشت که از سرزمین دیگری آمده بود -
و ما دوباره برای اندوهی دیگر آهی سرد کشیدیم
گرفتاری دیگری در دست جالد ،فراغ خاطر ما شد.
و سکوی دار در میانه چمن محوطه دادگاه
فردا پیش از برآمدن خورشید درهم شکسته و جمعآوری خواهد شد.
از اینرو ،مانع او نشدیم و کسی اعتراضی نکرد
به احترام هیبت جالدیش.

بند ٣
سومین نفر که دستگیر کرد  -همه شنیده بودیم -

یک کافرِ نزولخور بود،

و جالد گفت« :چکار باید کرد

با یک اعدامی ،او یهودی است؟

و ما فریاد زدیم« :آیا او همانی نیست که

صادقانه به شما خدمت کرده است؟

جالد لبخند زد« :این طرحی هوشمندانه است

کوشیدن برای ارزیابی استقامت چوبهی دار« .

چهارمین نفر سیاهپوستی بود ،متهم به آوازخوانی
آرامش ما را سخت و طوالنی بهم ریخت.
و او به ما گفت»:برای چه نگرانید،

«برای یک محکوم  -یک محکوم و سیاه پوست؟»

او در حالی که به ما نگاه میکرد ،خندید و ادامه داد:
«...آیا فکر می کنید من این همه دم و دستگاه را با وسواس
فقط برای اعدام یک نفر برپا کردم؟ این کاریست که من می کنم،
حال که طناب نو است آنرا بکار می گیرم« .
آنگاه یکی فریاد زد« :قاتل!» دیگری« :شرمت باد!»
و جالد به میان ما آمد
پیش آن مرد رفت و گفت»:آیا از او طرفداری می کنی
«از کسی که محکوم به دارآویختن شد؟»
و دستش را روی دست او گذاشت
و ما با ترس ناگهان عقب نشینی کردیم
راه را برای او گشودیم ،و کسی اعتراضی نکرد
از ترس از هیبت جالدیش.
آن شب با وحشت و شگفتی دیدیم
سکوی دارِ جالد رشد کرده بود.
با آبیاری خونها در پای آن
سکوی دار ریشه دوانیده بود؛
اکنون پهنای آن به اندازه و یا کمی بزرگتر
از پلکان ورودی دادگاه شد،
بلندی آن به بلندی تابلو دادگاه ،یا تقریبا،
به بلندی نصف دیوار دادگاه شد.

پنجمین .ششمین .و ما دوباره فریاد زدیم:

«جالد ،جالد ،آیا این آخرین است؟»

او گفت« ،این ترفندی است که ما جالدها می دانیم

برای آسانتر کردن اعدام».

و از اینرو ،ما دست برداشتیم و بیشتر نپرسیدیم،

همانطور که جالد امتیازات خونینش را بر میشمرد؛

روز به روز ،شب به شب،

سکوی دار به ارتفاعی هیوالئی رشدکرد.

بالهای دار گسترده و گشوده شدند

تا همهی میدان را در سایه شوم خود گرفتند؛

و چوبه دار همچون هیوالئی به پایین می نگریست،
و سایه خود را در سراسر شهر میافکند.

بند ٤

سپس ،جالد از میان شهر آمد
و در خیابانهای خالی نام مرا صدا زد -
و من به بلندای دار نگاهی انداختم
و فکر کردم« :دیگر هیچکس نمانده
برای اعدام کردن ،و از اینرو مرا فرا می خواند
تا کمک کنم که بساط دار را برچینیم».
و من خوشبین و امیدوار
ِ
طناب دار جالد رفتم.
به سوی
وقتی از میان شهر سوت و کور ،به میدان دادگاه رسیدم،
او به من لبخندی زد،
رشته تافتهی زرد کنف
منعطف و کشیده در دستانش بود.
و او سوت زنان دریچهی سکوی دار را امتحان کرد
و آن با ضربهای محکم و ناگهانی پائین آمد -
و سپس با لبخند مشمئزکنندهای
دستش را بر روی دستم گذاشت.
سپس ،من فریاد زدم« :جالد ،تو مرا فریب دادی!»
«دار تو برای مردانی دیگر بر پا شده بود،
بانگ برآوردم« :و من از مخالفان تو نیستم،
تو به من دروغ گفتی جالد ،دروغی کثیف!»
آنگاه چشمان ساچمهسانش برقی زد و گفت:
«من به تو دروغ گفتم؟ من تو را فریب دادم؟
نه ،من به تو بیپرده پاسخ دادم و حقیقت را آشکارا گفتم:
سکوی دار برای کسی غیر از تو بر پا نشده بود.
«چه کسی صادقانهتر از تو بمن خدمت کرده است،
تو با آن امید بزدالنهات؟ » و ادامه داد:
«و کجایند آنهائی که اکنون می توانستند
در کنار تو باشند برای نفع جامعه؟ «
من با احترام زمزمه کردم« :مردند».
جالد مرا تصحیح کرد« :به قتل رسیدند»،
«نخست آن مرد خارجی ،سپس یهودی ...
من هیچکاری بیش از آنچه شما به من اجازه دادید ،انجام ندادم« .
زیر چوبه دار که جلوی آسمان را گرفته بود
هیچکس به تنهائی من نایستاده بود -
و جالد مرا حلق آویز کرد و صدایی آنجا نبود که برایم بر بیاید
در آن میدان خالی شهر ،تا بگوید« :دست نگهدار».
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حکایات بازار بین الخبرین

نگهبانه وقتی به گا رفت ،ادای رفســنجانی  84رو درآورد و این رد صالحیت
بچه پررو
رو به خدا واگذار کرد یعنی کال بی خیال داستان شد و رفت تا با همه اعضای
خانواده و داداشاش که چهل ساله خوار مملکتو گاییدن برن به درک و از بدنه
معلومه دیگه کیه ،اســتاد ترافیک (!!!) دانشگاه علم و صنعت ،حضرت دکتر
نظام سیکتیر شــن!  ...یه سری دیگه مثه تاجزاده و بقیه اصالح طلبا بعد از رد
محمود چیزخل نژاد!
صالحیت فقط به دادن فحش خوار و مادر در کالب هاوس و توییتر بســنده
بعد از اینکه شورای نگهبان همه کاندیداهای تدارکاتچی نظام یا همون ریاست
کردن و هی در مورد تحریم انتخابات حرف میزنن یعنی دست پیش رو گرفتن
جمهوری اســامی رو قلع و قمع کرد ،هر کدــوم از آقایون یه جوری موضع
پس نیوفتن ولی مثه اینکه گوشاشون کره چون مردم خیلی وقته که گفتن اصالح
گرفتن و یه چیزی گفتن  ...علی الریجانی که داداش کالهبردارش توی شورای

طلب ،اصول گرا دیگه تمومه ماجرا!
اما بچه پرروی نظام یعنی محمودخان احمدی نژاد از وقتی رد صالحیت شده
واسه خودش یه پا اپوزسیون ضد نظام شده و یادش افتاده که نهادهای امنیتی و
اطالعاتی جمهوری اسالمی دارن خوار مردم و مملکتو میگان و باز شروع کرده
به بگم؟ بگم؟ میگما؟  ...اوکی تو بچه پررو تو مبارز تو چیزخل  ...اما فکر کنم
همین روزا احمدی نژاد هم بره ور دست دوستای دیگه اش مثه خاتمی و کروبی
و موسوی و  ...یعنی حصر خانگی در انتظار بچه پرروی نظام می باشد!

جوک های برگزیده بازار بین الخبرین:
از بیکاری یه جاهایی از خونه رو داریم تمیز میکنیم که اصال تو سند قید نشده.....خیر
نبینی کرونا
*****
فوری
سال  1400سال دوری و دوستی
*****
آقای رئیس جمهور امروز گفت از کرونا هم عبور میکنیم .
اما نگفت افقی یا عمودی
وقتی روحانی می گه نگران نباشید
یاد مامانم می افتم که دم پایی به دست می گفت وایسا کاریت ندارم!
*****
از بس تو خونه نشستم بخاطر قرنطینه و از ترس کرونا
تازه فهمیدم  ۱۰سال پیش اونی که گچ بری کرد برای خونمون یکی از گل های سقف
ناقص زده
کرونا بگیری اوس گچکار
*****
ساعت هشت صبح پاشدم پسرم با یه کاسه تخمه نشسته جلو تلویزیون
میگه با من حرف نزن! سرکالسم؟!
*****
خبرگزاری  CNNتیتر زده که شــهاب سنگ  ۴کیلومتری از کنار زمین رد میشه و به
زمین برخورد نمیکنه.
ولی من مطمئنم تا یه جاشو نماله به ایران رد نمیشه.
*****
میگن اینقدر تو ایران ویروس رو آزاد گذاشتن خود ویروس تو شک افتاده نکنه توطئه
ای در کاره!
*****
ده روزه هرچی فال میگیرم میگه سفری در پیش داری
واال با این وضعیتی که داریم فکر کنم منظورش سفر آخرته
*****
کاش برگردیم به اون دوره که ســرفه هامون فقط واسه این بود بگیم کسی تو توالت
هست ،نیا تو
*****
اوضاع آخر سال  1400بسمتی پیش میرود که شبهای جمعه اموات برای ما فاتحه می
خوانند
شادی روح زنده ها
الفاتحه......
*****
یه همت کنید
امسال مدل مو و ریش میرزاکوچک خان جنگلی رو مد کنید.
جرات نداریم بریم سلمونی
*****
نظرسنجی کرده اند :بدترین اتفاق سال  1400چی بود؟
یکی کامنت گذاشته چون هنوز سال 1400تموم نشده نمی شه اظهارنظر قطعی کرد
*****
هر کی واسه عید دیدنی زنگ زد گفت میخوایم بیایم خونتون
میگم بفرمایید ،اتفاقا از وقتی کرونا گرفتم کسی پیشمون نیومده
*****
اگه کرونا منوکشت
نگین خفاش سبب مرگش شد
بگین بتمن خودش شخصا اومد اینو کشت
*****

از شبکه های اجتماعی:

حرکت اعتراضی کبوترهای حرم امام رضا!

این جوری پیش بره اگه تا عید از کرونا نمیریم ،بعد از عید از بی پولی می میریم.
*****
قبال همه میخاستن تا عید خوش اندام شن االن وضعیت جوری شده ک همه فقط میخان
تا عید زنده بمونن
*****
بعد از تموم شدن کرونا ،کوپن سفر میدن ،تعطیالت جبرانی میذارن ،اصال خودشون
میان دستتو میگیرن میبرن پارک وسینما .پس هموطن بتمرگ تو خونه ات
*****
االن سرفه تو دعوا
ُحکم تیر هوایی داره
همه فرار میکنن
*****
درددل جففففر با کرونا
کرونا مردی واسه خودت بخدااا.
فقط تو بودی که تونستی جلو این زنا رو بگیری نرن بازار این دم عیدی.
ببینم میتونی یه کاری کنی برن خونه پدرشون ؟
*****
گزارش ثبت احوال از اسم بچه هایی که این هفته به دنیا اومدن:
دخترها:
کرونازهرا
نازنین کرونا
کروناخاتون
پسرها:
امیرکرونا
کروناسام
عبدالکرونا
*****
تصورم از مرگم این بود که یا زلزله میاد زیر آوار میمونم یا ســیل میاد منو میبره و یا
اینکه تو بهترین حالت با پراید میرم زیر یه تریلی هیچ وقت فکر نمیکردم با یه ویروس
قراره بمیرم
*****
وقتی کل زندگیت میشه یه ویروس
 ۵دقیقه یبار دستمو میشورم
من میدونم با ماسک بزنم
میدونم باید به حرف  v.behdashtگوش کنم
میدونم نباید برم جاهای شلوغ
ولی من دلم پر میزنه یبار دیگه دستمو تو دماغم کنم
*****
هر ایرانی
واال من نگران خودم نیستم کرونا بگیرم
میترسم من بگیرم و خانواده از من بگیرن
*****
خبر خوب اینکه ســال نود و نه تموم شد خبر بد اینکه سال  1400تازه میخواد با این
روند بدبختی شروع بشه ،چه شود؟؟
*****
امروز از حموم اومدم بیرون با حوله و موهای خیس
بابام پرسید حموم بودی؟
گفتم نه المپیک بودم تو رشته واترپلو مسابقه داشتیم
زنگ زد  ۱۱۵گفت یه مورد مشکوک به کرونا تو خونمونه
*****
تو بدن ایرانیا اینقد ویروس و کثافت هست

کرونا دو هفته اول میره دید و بازدید بقیه ویروسا بعد شروع به فعالیت میکنه
*****
تنها خوبی ویروس کرونا این بود که خیالمون راحته به بقیه کشورا هم خوش نمیگذره!
*****
ما تیغ یک بار مصرف رو انقد استفاده میکنیم تا زنگ بزنه بعد با نعلبکی دوباره تیزش
میکنیم و یه مدت دیگه استفاده میکنیم .شما میگی ماسک فیلتر دار رو فقط  ۸ساعت
میتونیم استفاده کنیم؟
*****
کاش یه عطری درست کنن بوی لباس نو بده بزنیم به لباس قدیمی هامون!
*****
به خواهرم گفتم همه تو شرکت مون دارن میرن جنوب فرانسه و بارسلون ،گفت عیب
نداره شــاید به تو که داری سه روز میری شمال بیشتر از اونا خوش گذشت ،یاد فیلم
های ایرج ملکی افتادم!
*****
تو نونوایی یه کارتن کوچیک گذاشته بود روش نوشته بوﺩ عیدی یادت نره! هیچی دیگه
منم از توش  10تومن عیدی برداشتم برﺍی خودم ،دمش گرم به یادموﻥ بود!
*****
فامیــل های ما میرن خونه یکی ،بعد با همون ها میرن خونه بعدی .مثل گوله برفی هی
بزرگ و بزرگ تر میشن!
*****
ســوال نوروزی فامیل هامون فقط اونجاش که فرق طراحی صنعتی رو با نقشه کشی
صنعتی و مهندسی صنایع نمی دونن و بعد از توضیح دادن ما درباره رشته تحصیلی
مون میگن آهان ،همون مکانیکه!
*****
حداقل وقتی پیام تبریک عید رو واسه همه فوروارد می کنید اون «کارمند کوچک شما،
رحیمی» رو از تهش بردارید!
*****
اگه عید کسی ازتون پرسید چرا چاق شدی؟ بگین غمباده ،از ندیدن شماست .بعد زل
بزنین توی چشماش ،هرکی دیرتر خندید!
*****
من حاضرم تو رو بوســی ده تا بوس هم بکنم فقط به شــرطی که اول تعدادش رو
مشخص کنن!
*****
واقعا باباهاتون بهتون عیدی میدن؟ به من گفتن همین که هنوز می تونی سر سفره بشینی
غذا بخوری عیدیته!
*****
تو عید فامیل هایی رو پیدا می کنی که اگه از ثبت احوال استعالم بخواهی سه سال طول
می کشه بفهمی چه نسبتی دارین!
*****
نوروز نامه
عید نوروز دل و قلوه گران خواهد شد
سبب دلخوری پاچه خوران خواهد شد
سنجد و سیب و سیه دانه و سیر و سمنو
زینت سفره مشتی رمضان خواهد شد
سال نو آمد و رمال کچل داد نوید
فخری نود ساله جوان خواهد شد
خاله
ِ
خیل مشتاق ز بحر خزر و رود ارس
مثل امواج بر این خطه روان خواهد شد
نرخ اجناس به تدریج رسیده است به اوج
دودش امسال به چشم همگان خواهد شد
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در کانون خبر:

کاهش مرگ و میر و مبتالیان
در آستانه بازگشایی ایالت کالیفرنیا

کالیفرنیا و بازگشتی خوش و رو به رشد در اقتصاد از سه ماه آینده
پیشــیبینی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه  UCLAبرای
کالیفرنیا ،بازگشتی خوش و روبه رشد در اقتصاد از سه
ماه آینده است.
پروفسور لئوفلر ،اقتصاددان ارشد دانشکده میگوید :ما
برای آمریکا شــکوفایی اقتصادی را میبینیم و کالیفرنیا
با داشــتن بخش تکنولوژی قدرتمند ،بخش خدمات و
خانهسازی ،کندی اقتصاد را به سرعت با رشد اقتصادی
همراه میکند و بازگشت گردشگران به کالیفرنیا ،مشاغل
در هتلداری و دیگر بخشهای تفریحی را رونق خواهد
بخشید.
ب جدی اقتصادی
دانشکده اقتصاد در  ،UCLAپایان آسی 
در دوران کرونــا را در آمریکا و رشــد تولید ناخالص
داخلی را  ۷/۱درصد در سال جاری و  ۵درصد در سال
 ۲۰۲۲و  ۲/۲درصد در ســال  ۲۰۲۳پیش بینی میکند
و ایالت طالیی را با بازگشــایی در  ۱۵جون ،موفقتر از
شــماری از ایالتها در بازگشت دوران رونق اقتصادی
میبیند .و در حالی که در پایان امسال  ۵/۹درصد بیکاری
در کالیفرنیا وجود خواهد داشت.

ایالت کالیفرنیا و کاهش مرگ و میر و مبتالیان در آستانه
بازگشایی ایالت کالیفرنیا روز سه شنبه را با  ۲۴نفر مرگ
و میر  ۱۶۰۰نفر مبتال با  ۵۴/۴درصد واکســینه شــده به
پایان بردو چهارشنبه را با کاهش  ۱۵درصدی در مبتالیان
آغاز کرد.
امار  ۷روز گذشــته برای هر یکصد هزار نفر جمعیت،
کانتی  Tehamaرا در باالی جدول کانتی لوس آنجلس
را هفتم ،کانتی ســن برناردینو را  ،۱۱ســن دیه گو ،۳۷
ریورســاید را در رده  ،۴۵سن فرانسیسکو  ۴۶و ارنج ۵۲
قرار داده است .آمار روز گذشته برخی از کانتی ها از این
قرار است.
باید اشــاره کرد کــه از امروز  ۴کانتــی مارین ،مانتری،
ســن بنبنیتو و ونچورا به رده بندی زرد وارد شــدند که
محدودیت کمتری دارد.

میچلانگلندر،عضوپیشینشورایشهرلوسآنجلس
روانه زندان شد

پاداش 10000دالری برای کارکنان بخش بهداشت و درمان کالیفرنیا

قانون گذاران در مجلس نمایندگان ایالت کالیفرنیا ،بررســی
خود را بر روی الیحه  AB650که از سوی آل موراتسوچی
نماینده دموکرات از رولینگ هیلز ارائه شد آغاز کردند که در
صورت تصویب در سال  ،۲۰۲۲به کارکنان بخش بلهداشت و
درمان ۱۰۰۰۰ ،دالر پاداش ،برای فداکاری و کوشش قهرمانه
در دوران کرونا پرداخت خواهند نمود.
گرچه شماری از صاحبان مشاغل و کارفرمایان این الیحه را
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که  ۷میلیارد بودجه میخواهد را خطرناک تفسیر کردهاند ،در
صورت تصویب ۷در ســال  ،۲۰۲۲چهار نوبت ،چکهای
 ۲۵۰۰دالری به آنها پرداخت خواهد شــد ،تا تضمینی باشد
برای ادامه کار در زمینه بهداشت و درمان.
ناگفته نماند که کارکنان بهداشت و درمان در یکسال گذشته،
بیشترین خطر را به جان خریدند تا دیگران زنده بمانند.

«حسن لباسچی» به ابدیت پیوست
با تاسف و اندوه بیکران ،درگذشت آقای حسن لباسچی عضو سابق شورای مرکزی و هیات اجرائی جبهه ملی
ایران را در خارج از کشور به اطالع یاران و همفکران گرامی میرسانیم.
حســن لباسچی از دوران نهضت ملی کردن نفت و زمانی که دانشآموز دبیرستان بود ،در جرگه وطنخواهان
و پیــروان دکتر محمد مصدق قرار گرفت .او اندکی پس از کودتــای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲جهت ادامه تحصیل به
آمریکا رفت .او در دوران دانشجویی از چهرههای شناخته شده جبهه ملی ایران در خارج از کشور و از فعالین
کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و از دبیران این کنفدراسیون بود .همزمان با انقالب بهمن  ۵۷او به ایران باز گشت
و در صفوف جبهه ملی ایران ایســتاد .او در ســال  ۱۳۵۸به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد و
از ســال  ۱۳۷۲تا ســال  ۱۳۸۰و قبل از خارج شدن از کشور عضو هیات اجرائی و مدتی نیز سخنگوی جبهه
ملی ایران بود .حسن لباسچی از خاندانی میآمد که همه بزرگانش مانند حاج نوروزعلی لباسچی و حاج قاسم
لباسچی ،از آزادیخواهان و پیروان راه مصدق و جبهه ملی ایران بودند.
ما درگذشت حسن لباسچی را به خانواده ارجمند ایشان و به همه اعضاء ،و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت
میگوییم و یاد و نام او را گرامی میداریم.

میچل انگلندر ،عضو پیشــین شورای شهر لوس آنجلس،
امروز خود را به زندان فدرال در توسان آریزونا معرفی کرد
تا دوره محکومیت  ۱۴ماهه خود را بگذراند.
میچل انگلندر که سال گذشته پس از تحقیق  ،FBIمتهم و
محکوم شــد در دوران عضویت خود در شورای شهر ،از
یک سرمایهگذار  ۱۵۰۰۰دالر پول نقد و پذیرایی در هتل
در الس وگاس دریافت نموده و در بازپرسی به  FBIدروغ
گفتــه بود در جوالی  ۲۰۲۰به جرم خود اقرار کرد .میچل

انگلندر از ســال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۸عضو شورای شهر لوس
انجلس بود و از امروز دوران زندان خود را آغاز مینماید
که تا  ۲۸ماه می  ۲۰۲۲به طول خواهد انجامید .فســاد و
رشوه ،جرم اصلی او بوده است.
ناگفته نماند که در این تحقیقها ،افزون بر او ،هوزه هویزار
یکی دیگر از اعضای پیشــین شورای شهر ،ریموند چن،
کفیل شهردار و شماری دیگر از کارکنان شهرداری متهم به
دریافت رشوه بودهاند و محکوم شدهاند.

شهردار هانتینگتون بیچ که
ماسک و واکسن نمی زد  ،استعفا داد

شورای مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – نهم خرداد  ۱۴۰۰خورشیدی

تیتــو اورتیــز ( )Tito Ortizشــهردار
هانتینگتــون بیچ ،به ســبب حمله مردم
بــه شــخصیت او و برای حفــظ امنیت
خانوادهاش استعفا داد.
تیتــو اورتیز کــه به ســبب مقاومت در
نپوشیدن ماسک و مخالفت با ماسک مورد
اعتراض قــرار گرفته بود در بیانیهای بیان
کرده است در کشوری که این سمت دو

BRIAN J. SHEPPARD
Attorney At Law
Bankruptcy Lawyer,
Divorce Lawyer
Disability Lawyer
Criminal Lawyer
Legal Counsel
Online Lawyer

Phone: (818) 342-5799 | Fax: (818 342-2470

BSheppardLaw@gmail.com | BrianSheppardLaw.com
18075 Ventura Blvd., Suite 109, Encino, CA 91316

حزبی اســت و با این که هــر کدام از ما
دیدگاه متفاوتــی داریم ولی دارای هدف
مشترک هستیم و در برابر مردم این شهر
و رای دهندگان مســئول هستیم و او تنها
هدف ترور شخصیتی قرار گرفته و ادامه
کار را بر خالف امنیت خانوادهاش میداند
و از سمت خود استعفا میدهد.
این شــهردار  ۴۶ســاله که در انتخابات

بیش از  ۴۲۰۰۰رای داشته و به عضویت
شورای شــهر درآمده و به عنوان شهردار
برگزیده شــده اســت در روز  ۷دسامبر
 ۲۰۲۰از پوشــیدن ماسک خودداری کرد
و حاضر نشد که واکسینه شود .او با شعار
هانتینگتون بیــچ را دوباره امن نمایید که
تقلید از شعار دانالد ترامپ بود ،پیروز شده
بود.
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به پیشگاه ملت بزرگ ایران
هم آوا برای بایکوت انتخابات خرداد  ۱۴۰۰و گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسالمی
به حکومت مردم ،به وسیله مردم و برای مردم

هممیهنانگرامی،
و برهمین اساس پیرو ایجاد شرایط زیر میباشد:
ما ،امضاکنندگان این نامه ،نمونهای از رنگین کمان ملت ایران ،از دگراندیشان .۱ ،برکناری آیتاهلل علی خامنهای،
باورها و ادیان ،تیرهها و تبارهای گوناگون ایرانی ،از اســتانها و شــهرها و  .۲برگزاری رفراندوم برای انحالل قانون اساسی جمهوری اسالمی،
روســتاهای گوناگون از سراسر کشور عزیزمان هستیم ،همچنان فرزندان شما .۳ ،ایجاد شرایط الزم و کافی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در دوره
میلیونها شــهروند ایرانی که قربانیان فساد و خشونت و ناکارآمدی حکومت انتقالی تحت نظارت ســازمانهای بیطرف همچون سازمان ملل برای تشکیل
والیت فقیه و قانون اساسی نظام بسته و دیکتاتوری حاکم شدهایم.
مجلس موسسان،
ما از شما هممیهنان بزرگوارمان ،با فروتنی و مهر میخواهیم که همآوا شویم تا  .۴تدوین قانون اساسی نوین کشور توسط مجلس موسسان ،مبتنی بر ارزشهای
برای پاسداری از منافع ملی ایران و حفظ جان و مال مردم ،برای گذار خشونت زیر:
پرهیز و صلحجویانه از نظام نابسامان والیت فقیه و قانون اساسی تحمیلی ضد اعالمیهی جهانی حقوق بشر ،مصوبه  ۱۰دسامبر  ،۱۹٤۸و تمامی کنوانسیونها
بشری نظام وی در راستای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک سکوالر و میثاقهای آن،
مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر ،به نام جنبش همبستگی ملی دموکراتیک و جدایی دین از حکومت مبتنی بر احترام کامل به همه ادیان ،باورها و دگراندیشان،
سکوالر ،انتخابات نمایشی ریاست جمهوری اسالمی  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰را تحریم برابری حقوق شهروندی برای همه ملت ایران از هر باور ،جنسیت ،تیره و تبار
کنیم تا حکومت ضد مردمی کنونی تداوم نیابد.
در برابر قانون،
جهان امروز ،از اعتراضات گســترده مردمی در  ۴۲سال گذشته که به شدت برابری حقوق زنان با مردان در تمامی عرصههای زندگی و سیاست،
سرکوب شدند ،به ویژه در  ۱۲سال اخیر ،از خیزش خرداد  ،۱۳۸۸دی ماه  ۹۶آزادی اندیشه و بیان ،آزادی مطبوعات و رسانهها،
و آبان  ۹۸تا به امروز ،شاهد اراده «ما» مردم ایران در مخالفت با نظام دزدساالرِ آزادی تشــکل و فعالیت احزاب ،اتحادیههای صنفــی کارگران ،صنعتگران،
دینمدار جمهوری اسالمی (والیت فقیه  -علی خامنهای و قانون اساسی وی) هنرمندان ،نویسندگان و غیره،
و آرمان ما برای دستیابی به قانون اساسی دموکراتیک و جهانگرا بوده است .برقراری اقتصاد آزاد بر پایه عدالت اجتماعی و ممنوعیت هرگونه انحصارگری،
بنیانهای حقوق بشــری و منافع ملت ایران ،برای همزیستی در یک همسویی ایجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان،
دموکراتیک با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان ،به هیچگونه قابل بکارگیری سیاست خارجی صلحآمیز و روابط دیپلماتیک سازنده مبتنی بر منافع
دادوستد نیست و جهانیان میبایست این مهم را به خوبی درک کنند.
ملی ،پایبندی و احترام به نظم و قوانین بینالمللی برای حفظ صلح و امنیت و
ما قوی ًا میگوییم آن بخش از جامعه جهانی که در کنار جنبش همبستگی ملی ثبات در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پروتكل عدم گسترش سالحهای
دموکراتیک و سکوالر ایران ایستادهاند و در پی معامله منافع ملت با دزدساالران هستهای ،شمیایی و میکروبی.
دینمدار جمهوری اسالمی بر پای میز مذاکرات نیستند ،در حافظه تاریخی ملت تحقق این آرمانها بر دوش همه اقشــار جامعه ایران از جمله پیشــهوران،
ایران ماندگار میمانند ،دوست و متحدین راستین ایران دموکراتیک خواهند بود .هنرمندان ،روزنامهنگاران ،فرهنگیان ،کارگران ،ورزشکاران ،روحانیون آزاده و
هممیهنان گرامی ،تحریم گسترده انتخابات ساختگی و فرمایشی ریاست جمهوری مدیران دولتی است تا در این مسیر ملی و در پشتیبانی از جنبش همبستگی ملی
پیش روی از سوی انبوه مردم ایران ،بیانگر اراده و رای ما در همسویی با جنبش با مردم ایران برای تحریم انتخابات و گذار خشــونت پرهیز از نظام جمهوری
همبستگی ملی است .این جنبش با ارادهای راسخ برای جایگزینی قانون اساسی اسالمی همسنگر شوند ،این برای همه مردم بی توجه به جنسیت ،دین ،تبار و
آپارتاید دینی جمهوری اسالمی با یک قانون اساسی نوین دموکراتیک که ضامن باورهایمان است – جمهوری ایران.
اجرای بیقید و شرط حقوق بشر برای یکایک شهروندان کشورمان به پیش است به نیروهای مسلح ایران:

یکایک شما فرزندان غیور ایرانزمین ،پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،دوست ،آشنا و
همسایه مردم و هموندی از خانواده ایران هستید .شما پاسداران این مرز و بوم را
فرا میخوانیم تا با جنبش همبستگی ملی برای گذار خشونت پرهیز از جمهوری
اسالمی به یک حکومت دموکراتیک – سکوالر ،همراه و همسو شوید« .ما ،ملت
ایران» بیش از یک سده است که برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر
مبارزه میکنیم و بایسته شرایط زندگی درخور و شایسته آیندهای درخشان برای
همگان هستیم.
از یادما ِن تلخ  ۱۳۵۷آموختیم که انتقامجویی ،پاکسازی مخالفان ،اعدام ،نفرتپراکنی
و خشــونت ،شیرازه فرهنگی ،اخالقی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشورمان را
از هم فرو پاشیده اســت .ایران ،این تمدن کهن بشری که بر ثروت هنگفت منابع
طبیعی و انسانی نشســته ،با جمهوری اسالمی در فالکت و فقر به انزوای جهانی
رســیده است .ما در جایگاه یک ملت ،از مخالفان سرسخت تا بدنه دولت ،همگی
در منجالب دزدساالرا ِن دینمدارِ جمهوری اسالمی به اسارتی تلخ گرفتار شدهایم.
ایران پسا جمهوری اسالمی ،در چهارچوب حاکمیت قانون مبتنی بر حقوق بشر
اداره خواهد شد .هیچ شهروندی به سبب باور سیاسی و عقیدتی بازداشت نخواهد
شد و در زندان نخواهد بود .قتلهای حکومتی و حکم اعدام به کلی از میان برچیده
خواهد شد ،انتقام و دشمنی از میان ما رخت برخواهد بست .آنان که در جنایت علیه
مردم ایران دســت به خون آغشته هستند ،در سامانه دادگستری مدنی دموکراتیک
مستقل پاسخگوی مردم ایران خواهند بود و با آنان منصفانه برخورد خواهد شد.
مــا امضاکنندگان این نامه ،به یاری یکدیگر ،از بازرگانان تا نخبگان ،از کارگران و
زحمتکشــان تا کارآفرینان ،از روشنفکران و فرهنگیان تا نیروهای مسلح ،همآوا،
ِ
دموکراتیک سکوالر برای برقراری
تا واپســین دم ،به راه جنبش همبســتگی ملی
حاکمیت قانون مبتنی بر دموکراسی و ارزشهای حقوق بشری استوار خواهیم ماند.
بدون شــک ،ما مردم ایران به پیروزی خواهیم رسید و ایران یکپارچه ما دگربار بر
بنیان دیپلماسی ،دوستی و تعامل با جهان آزاد در گسترش صلح و ثبات در دهکده
جهانی نقشی بنیادین ایفا خواهد کرد.
با فروتنی و مهرآمیزترین آرزوها

 ۲۳۱امضاکننده از  ۵۰شهر و  ۲۵استان از درون ایران
کنشگرصنفیکارگری،کشاورز|اشنویه/آذربایجانغربی|ابراهیمزاده|عیسی
کنشگرصنفی،فرهنگیبازنشسته|خمینیشهر/اصفهان|ابطحی|مجتبی
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|اهواز/خوزستان|آتشسودا
|آنوشا
کنشگرحقوقبشر|تهران|آجودانی|رها
کنشگرمدنی|سنندج/کردستان|احمدی|خالد
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|رشت/گیالن|اخوان|سیروس
کنشگرصنفی.فرهنگیبازنشسته|تهران|اردالن|نازی
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|مشگینشهر/اردبیل|آزاد|فرزانه
کنشگرسیاسی،روزنامهنگار|تهران|آصفی|حمید
کنشگرمدنی،خانهدار|تهران|اعتضاد|میترا
کنشگرصنفی،فرهنگیبازنشسته|فیروزآباد/فارس|امیرزادگان|اصغر
کنشگرسیاسی،روزنامهنگار|تهران|آئین هوند|حامد
کنشگرحقوقبشر،خانوادهجانباختهکیانوشآساجنبش،۸۸معلم|کرمانشاه|آسا
|کامران
مادرزندانیسیاسیجانباختهدرزندانافشیناسانلو|تهران|اسانلو|فاطمه
کنشگرمدنی،خواهرزندانیسیاسیجانباختهدرزندانافشیناسانلو|تهران|اسانلو|
فرشته
پدرجانباختهراهآزادیبابکاسدی،جنبش| ۸۸وردآورد/تهران|اسدی|میرجلیل
کنشگرمدنی،شاعرونویسنده|اراک/مرکزی|آشوریقوشچی|سکینه
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تهران|اقبالی|اکرم
کنشگرسیاسی،خبرنگار|اراک/مرکزی|اکبرآبادی|امیرمسعود
کنشگرسیاسی،تکنسینبرقوقدرت|تهران|اکرادی|روزبه
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تهران|امامی|جواد
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|آمل/مازندران|امامی|سیاوش
کنشگرسیاسی،نویسندهوشاعر|تهران|امیری|ابراهیم
کنشگرسیاسی،هموندشورایجبههملیایرانسامانششم،مهندس|تهران|اویسی
|محمد
کنشگرسیاسی،کشاورز|گناباد/خراسان|امینی|هاشم
کنشگرسیاسی،صنفیکارگریوحقوقزنان،بیانیه،۱۴+۱۴زندانیسیاسیسابق |
رشت/گیالن|انتصاری|شهال
کنشگرسیاسی | تهران | ای ُلر | رضا
کنشگرسیاسی،روزنامهنگار|آمل/مازندران|باوند|آریاسب
کنشگرسیاسی،رییسهیئترهبریجبههملیایرانسامانششم،دکتر|تهران|باوند
|هرمیداس
کنشگرسیاسی،هموندشورایمرکزیجبههملیایران،مهندس|تهران|بختیار|مهران
کنشگرسیاسی،هموندجبههیدموکراتیکایران|مشگینشهر/اردبیل|بختیاری|
حجت
کنشگرمدنی،هموندمادرانپارکاللهایران |تهران|بستجانی|عشرت
کنشگرسیاسی،صنفیکارگریوحقوقزنان،بیانیه|۱۴+۱۴مشهد/خراسان|بهشتی
|نصرت
هموندجبههملیایران،سامانششم،کنشگروزندانیسیاسیسابق|همدان|بشیری
|وحید
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|تهران|بهراد|اکبر
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|تهران|بهراد|مسعود
کنشگرمدنی|تهران|بهرامی|قاسم
کنشگرسیاسی|رشت/گیالن|بیآزار|حمید
کنشگرسیاسی،حقوقدان|تهران|بیک|نینا
کنشگرسیاسیوصنفی،کارگر|شیراز/فارس|پارسا|پژمان
کنشگرسیاسی | تهران | پارسه | آریو
کنشگرمدنی|تهران|پیرایش|نوشین
کنشگرمدنی|تهران|تبریزی|شهال
کنشگرمدنی|تهران|تبریزیان|امیر
کنشگرمدنی،مهندسپتروشیمی|تهران|تختتوانی|مسعود
کنشگرسیاسی|کرمانشاه|تکوک|کامران
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تبریز/آذربایجانشرقی|تیموری|پویا
کنشگرسیاسی،نویسنده|تهران|جانفشان|بیژن
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران|داراب/فارس|جباری|عبدالمهدی
کنشگروزندانیسیاسی،جانبازجنگتحمیلی،بیانیه،۱۴+۱۴دکتر|مشهد/خراسان|جعفری
یزدی|کمال
کنشگرحقوقبشریومدنی،کارگرساختمانی|تهران|جگروند|پویا
کنشگرمدنی،زندانیسیاسی|تهران|جاللدوست|ماهان
هموندپیشینسازمانفداییاناکثریت|تهران|جلیلی|علی
کنشگرمدنی|فارس|جمشیدی|لطفاهلل
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران،زندانیسیاسی|ساری/مازنداران|جویباری
|عیناله
کنشگرسیاسی،زندانیسیاسیسابق|کرج/البرز|جهانشاهی|شهاب

کنشگرسیاسی،هموندشورایمرکزیجبههملیایران،روزنامهنگار|تهران|حاتمی|
عیسیخان
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|ممسنی/فارس|حسنزاده|ابراهیم
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|تهران|حسینخانی|مریم
کنشگرمدنی|کرمانشاه|حسینی|خلیل
کنشگرفرهنگی|تهران|حسینی|رضا
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|شهرکردچهارمحالبختیاری|حسینی
|سیاوش
کنشگرمدنی،هموندمادرانپارکاللهایران |تهران|حسینی|ملوک
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|تهران|حسینی|نوید
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران،زندانیسیاسی|مشهد/خراسان|حسینی
نژاد | جواد
کنشگرمدنی|بابل/مازندران|حضرتی|رضا
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تنکابن/مازندران|حالجیان|حسام
کنشگرسیاسی،زندانیسیاسی،جبههدمکراتیکایران|تهران|حنیفهطباطبایی|یاسمین
کنشگرسیاسی|شیراز/فارس|حیاتی|هادی
کنشگرمدنی|بوشهر|حیدری|عباس
کنشگرسیاسی،هموندشورایجبههملیایرانسامانششم|تهران|خدابنده|احمد
کنشگرمدنی،زندانیسیاسیسابق|تهران|خزایی|کرماهلل
حقوقدان|تهران|خلیلیپوردارستانی|خلیل
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|تهران|خمسه|محمدرضا
مادرجانباختهراهآزادیبابکاسدیجنبش| ۸۸وردآورد/تهران|خمسه|شمسی
کنشگروزندانیسیاسی،آموزگار،بیانیه | ۱۴+۱۴زندانمشهد/خراسان | خواستار |
هاشم
کنشگرسیاسی،جبههدمکراتیکایران|تهران|خوانساری|محمدرضا
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران| |کرج/تهران|دانشپذیر|احمد
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تبریز|دلجوان|کامبیز
کنشگرمدنی،بازنشسته|یزد/یزد|دهباشیزاده|مصطفی
کنشگرسیاسی|شهرکرد/چهارمحالبختیاری|دهقان|محمد
کنشگرمدنی،روزنامهنگار،کارمند|تهران|دهقان|بابک
کنشگرمدنی|مارلیک/گیالن|دهقانی|افسون
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|تهران|ذوالفقاری|حسین
کنشگرمدنی،خواهرجانباختهحسینراحمیپوردهه،۶۰خانهدار|تهران|راحمی
پور | راحله
کنشگرحقوقکودکان|سنندج/کردستان|رشیدی|شیوا
کنشگرسیاسیوفرهنگی،آموزگار|تهران|رافعی|حجتاهلل
کنشگراجتماعی|تهران|رحیمپور|جواد
کنشگرمدنی،مادرزندانیسیاسیآرشامرضایی|اسالمشهر/تهران|رضایی|کشور
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|تهران|رضوی|اشکان
کنشگرمدنی،هموندمادرانپارکاللهایران|تهران|رفیعی|زهرا
کنشگرمدنی،مادرجانفدایآزادیپژمانقلیپور،آبان | ۹۸کرج/البرز | رمضانی |
محبوبه
کنشگرمدنی،مددکاراجتماعی|رشت|رودیانی|ضیا
کنشگرسیاسی|یاسوج/کهکیلویهوبویراحمد|رویدل|رحمان
ششم|رشت/گیالن|زادعیسا|حسین
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیسامان 
کنشگرسیاسی،هموندحزبپانایرانیست|کرج/البرز|زارع|میثم
کنشگرمدنی|تهران|زرینکمر|بهناز
کنشگرمدنی،مادرمهردادمحمدنژادزندانیسیاسیسابق|شهریار/تهران|زرینکمر
|بهنوش
کنشگرمدنی،خانهدار|کرج/البرز|زرینکمر|رویال
کنشگرمدنی،شغلآزاد|فردیسکرج/البرز|زرینکمر|رها
انزعیم
یسندهتهر |
ملییرانسامانششم،مهندسنوو |
کنشگرسیاسی،هموندهیئترهبریجبهه ا
| کوروش
کنشگرمدنی،کارگر|زهکلوت/کرمان|زمانخانی|قاسم
کنشگرسیاسی|تهران|زودینیا|پرویز
پدردانشجویمفقوداالثرسعیدزینالیجنبشدانشجویی|۷۸تهران|زینالی|هاشم
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم،نویسنده|اندیمشک/خوزستان|
ساکیحسینخانی|داوود
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|،کاشان/اصفهان|سبزپوشان|
محسن
مادرجانباختهعلیرضاشیرمحمدعلیزندانیسیاسیکهدرزندانبا۳۰ضربهچاقوکشتهشد
|تهران|سرابیکدخدایی|مهناز
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران،شغلآزاد|مشهد/خراسان|سروی
|جمال
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم،مهندس | تهران | سعادتی |
ضا
محمدر
کنشگرسیاسی،هموندارشدجبههدمکراتیکایران،زندانیسابق|کرج/البرز|سفری

|پرویز
کنشگرمدنی،مادرزندانیسیاسیفرهادسلمانپورظهیر|تهران|سلمانپورظهیر|زلیخا
کنشگرمدنی،خواهرزندانیسیاسیفرهادسلمانپورظهیر|تهران|سلمانپورظهیر|
افروز
کنشگرمدنی،برادرزندانیسیاسیفرهادسلمانپورظهیر|تهران|سلمانپورظهیر|
حسین
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تهران|سلیمانی|آرش
کنشگرسیاسیومدنی،کشاورز|تهران|سلیمی|کاوه
کنشگرحقوقبشریومدنی،بازنشسته|تهران|شاکر|لطیفه
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|،تهران|شجاع|علی
کنشگرسیاسی|تهران|شجاعی|صادق
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم،دکتر|تهران|شمس|حمید
کنشگرصنفی،فرهنگیبازنشسته|کرج/البرز|شهابی|رفعت
کنشگرسیاسی،هموندجبههیدموکراتیکایران|تهران|شهریاری|ناصر
کنشگرحقوقبشر|تهران|شهیدی|نازنین
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|شیراز|صالح|مسعود
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تهران|صباغ|بهرام
برادرجانباختهوحیدصیادینصیری(زندانیسیاسیکهدرزندانبراثراعتصابغذاجان
باخت)|قم/قم|صیادینصیری|سعید
کنشگرمدنی،روزنامهنگار|تبریز/آذربایجانشرقی|صفری|بابک
کنشگرمدنی،استاددانشگاه|تهران|صفری|مجید
کنشگرسیاسیوحقوقبشری،بازنشسته|آمل/مازندران|صفوی|جبار
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تبریز/آذربایجانشرقی|طاهرینژاد
| جالل
کنشگرحقوقحیوانات|تهران|طبرزدی|آبتین
کنشگرسیاسی،دبیرکلجبههدمکراتیکایران،زندانیسیاسیسابق|تهران|طبرزدی
|حشمتاهلل
کنشگرسیاسیوحقوقزنان،جامعهشناس|جلفا/اصفهان|طلوعی|سوسن
کنشگرمدنی|شیراز/فارس|عالینژاد|احمد
کنشگرمدنی،هموندمادرانپارکاللهایران |تهران|عباسی|فاطمه
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|اهواز/خوزستان|عبدالحسینیان
|احمد
کنشگرسیاسی|انزلی/گیالن|عبدالهی|علیرضا
کنشگرمدنی،هموند«مادرانپارکاللهایران»|تهران|عبدوس|احترام
کنشگرصنفی،بازنشسته|تهران|عسگری|حجتاهلل
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|،تهران|عسگری|حمیدرضا
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|مشهد/خراسان|عظیمی|محسن
کنشگرسیاسی|تهران|علیجانی|ناصر
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|ایالم/ایالم|علیزاده|غالم
کنشگروزندانیسیاسیسابق|مشهد/خراسان|علیزادهفخرآباد|مهدی
کنشگرفرهنگی|کرمانشاه|علیمراد|مقداد
کنشگرسیاسی،عضوجبههیدموکراتیکایران|بندرانزلی/گیالن|علیوندی|جاوید
کنشگرمدنی|تهران|غفاری|عباس
کنشگرمدنیوصنفی،معلم|شیراز/فارس|غالمیکندازی|غالم
کنشگرمدنی،شغلآزاد|ایرانشهر/سیستانوبلوچستان|فرامرزی|میثم
عکاس | شیراز/فارس | فتحی | علی
کنشگروزندانیسیاسی|زندانکرج/البرز|فراحیشاندیز|مهدی
کنشگرسیاسی،جبههدمکراتیکایران،زندانیسیاسیسابق|تهران|فرجی|منصور
کنشگرصنفی،هموندکانونبازنشستگانوفرهیختگان|تهران|فرحزادی|محبوبه
هموندجبههدموکراتیکایران|اصفهان|فرزادنیا|رضا
پدرجانباختهشلرفرهادی|کرمانشاه|فرهادی|حسین
مادرجانباختهشلرفرهادی|کرمانشاه|فرهادی|نصرت
مادرجانباختهراهآزادیکیانوشآساجنبش| ۸۸کرمانشاه|فالح|فاطمه
کنشگرصنفیکارگری|خوزستان|قادری|یوسف
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم،پژوهشگرفیریک|تهران|قائم
مقامی|محمد
کنشگرمدنی|تهران|قاسمآبادی|مجید
کنشگرمدنی|تهران|قاسمی|محمد
کنشگرسیاسیومدنی،جانبازجنگتحمیلی،کشاورز | آمل/مازنداران | قاسمی |
مرتضی
کنشگرمدنی،درویش|تهران|قدیری|احسان
کنشگرفرهنگی|کرج/البرز|قربانی|بهروز
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|اهر/آذربایجانشرقی|قرهداغلی
|یاشا
کنشگرسیاسی|تهران|قرهداغی|علی
کنشگرمدنی|تهران|قلیزاده|مریم
کنشگرمدنی|تهران|قوامی|امید

کنشگرحقوقبشریومدنی|مشهد/خراسان|کاظمی|حسن
کنشگرمدنی،جانبازجنگتحمیلی|خرمآباد/لرستان|کاظمی|رسول
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|ساری/مازنداران|کراگری|حنیف
کنشگرسیاسی،هموندشورایمرکزیجبههملیایرانسامانششم،متخصصشبکههای
مخابراتیوکامپیوتری|تهران|کرد|امین
کنشگرمدنی،دانشجو|کرمانشاه|کرمانشاهی|امین
کنشگرمدنیزندانیسیاسیسابق،آهنفروش|تهران|کریمی|محمد
کنشگرمدنی،فرهنگیبازنشسته|سیرجان/کرمان|کریمالدینی|ملیحه
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|مشهد/خراسان| ُکلبادی|احسان
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران،سامانششم|تهران|کمیلیان|ناصر
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|تهران|گلمرادی|مسعود
کنشگرمدنی،دانشجووپژوهشگررشتهحقوق|تهران|اللهزاری|بهفر
کنشگروزندانیسیاسی،بازنشسته|تهران|الیقی|بهمن
کنشگرسیاسیوصنفی،هموندکانونصنفیمعلمانایران،آموزگاربیانیه،۱۴+۱۴زندانی
سیاسیسابق|مشهد/خراسان|لعلمحمدی|جواد
کنشگرمدنی،فرهنگیبازنشسته،همسرزندانیسیاسیسیدهاشمخواستار|مشهد/
خراسان | مالکیفرد | صدیقه
کنشگرسیاسی|همدان|مجاهد|حسین
کنشگرمدنی،روانشناس|تهران|مدبر|افسانه
هموندجبههدموکراتیکایران،زندانیسیاسیسابق|تهران|مفتیزاده|اسماعیل
کنشگرمدنی،فرهنگیبازنشسته|سیسخت/کهکیلویهوبویراحمد|محمدحسینی
|سیران
مادربزرگمهردادمحمدنژاددانشجویزندانیسابق|فردیسکرج/البرز|محمدنژاد
|سیاره
مادرجانفدایآزادیمحمدطاهری،آبان| ۹۸تهران|محمدی|زینب
کنشگرسیاسی،دانشجو|تهران|محمدی|زهرا
کنشگرمدنی،دبیربازنشسته،رزمندهجنگتحمیلی|شهرکاندیشه/تهران|محمدی
|غالمرضا
کنشگرسیاسی،وکیلدادگستری|شیراز/فارس|محمدی|سعید
کنشگروزندانیسیاسی|تهران|محمدی|برزان
کنشگرسیاسی|تهران|محمودی|افروز
کنشگرمدنی،عکاس|نظرآباد/البرز|مرادی|امیرعلی
کنشگرسیاسی|تهران|مرتضوی|کاوه
کنشگردانشجویی،آموزگار،زندانیسیاسیسابق|تهران|مردانی|ردا
کنشگرسیاسی،هموندراهسومبراینجاتایران|تهران|مسیحپور|شکراهلل
کنشگرمدنی،شاعر|تهران|مشتاق|سیدجالل
کنشگرسیاسی،شغلآزاد|مشهد/خراسان|مشهدیهمتآبادی|سجاد
کنشگرمدنی،مهندسعمران|کرمانشاه|مصلحیان|فرید
کنشگر حقوق بشری ،مادر زندانی عقیدتی سهیل عربی ،بیانیه | ۱۴+۱۴پرند/
تهران | مظلوم | فرنگیس
کنشگرحقوقبشر،آیتاهلل|تهران|معصومیتهرانی|عبدالحمید
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|تهران|ملکی|سونیا
کنشگرمدنی|تهران|منشیزاده|هلن
کنشگرسیاسی،صنفیکارگری(سندیکایشرکتواحد)وحقوقزنان،بیانیه،۱۴+۱۴
زندانیسیاسیسابق|تهران|منصوری|نرگس
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایران|تهران|موسوی|سیدرضا
کنشگرسیاسی،هموندشورایجبههملیایرانسامانششم،مهندس|اهواز/خراسان|موسوی
|مجتبی
کنشگرسیاسی،هموندجبههملیایرانسامانششم|،رامسر/مازندران|موالنا|امیر
کنشگرمدنی|تهران|موالیی|حمیده
کنشگرمدنی|تهران|موالیی|نعیمه
کنشگرمدنی،بازنشسته|تهران|میراحمدی|فاطمه
کنشگرصنفی،کارگر|خوزستان|میرساالری|حمزه
کنشگرسیاسی،هموندجبههدموکراتیکایران|هشتگردکرج/البرز|میرسلطانی|محمد
کنشگرصنفی،فرهنگیبازنشسته|تهران|ناصحیفر|امید
کنشگرمدنی،دکتر|تهران|ناظری|علی
کنشگرمدنی،نویسنده،شاعر،بیانیه،۱۴+۱۴زندانیسیاسیسابق|کرمان|ناظمی|پوران
کنشگرسیاسی،هموندحزبپانایرانیست|تهران|نامداری|سعید
کنشگرحقوقبشر،وکیلدادگستری،زندانیسیاسی|شازندزنداناراک/مرکزی|
نجفی|محمد
کنشگرمدنی،بازنشسته|رشت/گیالن|نعمانی|منصور
هموندمادرانپارکاللهایران،مادردانشجویمفقوداالثرسعیدزینالیجنبشدانشجویی
 | ۷۸تهران | نقابی | اکرم
کنشگرمدنی | تهران | نورزیزاده | ناصر
کنشگروزندانیسیاسی،بیانیه،۱۴+۱۴کارگردان،فیلمنامهنویسوروزنامهنگار|زندان
اوین/تهران | نوریزاد | محمد
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️به بهانه بحث کاندیداتوری مجدد آقای احمدی نژاد:

یادداشت یک روزنامه افغانستانی در مورد «احمدی نژاد» را بخوانید .آنقدر زیبا و
عمیق و با ظرافت او را توصیف کرده که شاید کسی تاکنون کمتر از این زاویه به
او نگریسته باشد .هم به برادرا ِن افغان بيشتر امیدوار شدم و هم اینکه گویا ناظران
خارجی بهتر و دقیق تر الیه های پنهان ما را می بینند تا خود ما!...

«پدید هاحمدینژاد»

احمدینژاد پدید ه غریب و -هم هنگام -آشــنایی است .رفتار او در َچش ِم بسیار
َکســان ،یادآورِ برخوردِ خَ شن و توهینآمی ِز یک جوا ِن بسیجیِ تفنگ به دست،
در برابر شــهروندان محترمی است که چنان تحقیر میشوند که دیگر جهان را
نمیفهمندَ .شا ِن اجتماعیشان ،ارج فرهنگیشان و َمنِش و سلیق ه شان ،لگدکوب
میشود ،به زندگیِ خصوصیشان ،تجاوز میشود و دستگاه ِ تبلیغاتیُ ،مدام -از در
و دیوار -جار میزند که باید شکرگزار باشند که در کشورشان این «معجزه هزاره
سوم» رخ داده است!...
«احمدینژاد» حاشــیه را بســیج میکند تا مرکز قدرت را تقویت کند ،...مرد ِم
ی َد َوند !...در حالی که به عابرا ِن
ی َدوان ُد و آنان م 
ُمست َمند را به دنبا ِل ماشینِ خود م 
دیگر ،تَنه میزننــد و هیاهو و َگرد و خاک میکنند .محمود احمدینژاد از تبار
آن ســاطینی است که ُمدام در حا ِل جها َدند .او خزان ه مرکز را تهی میکند ،تا
ِ
مهندس
رح ّدات را نه آباد ،بَل از نو تصرف کند و به حلق ه ارا َدت درآ َو َرد .او
َس َ
ِ
خدمت ُم ّلها
نظام است ،اما نه از آن مهندسانی که در ابتدای حکومت اسالمی در
درآمدند تا سازندگی کنند و معجزه -پیوند ایمان و تکنیک -را به نمایش بگذارند.
ِ
خدمت «ایمان» بود .در مورد احمدینژاد« ،ایمان» خود امری
در ابتدا «تکنیک» در
تکنیکی است .او َر ّمالی است که داکتر-مهندس شده است .در ذهن او « ِجن» و
«اتم»« ،معجزه» و «سانتریفیوژ»« ،معراج» و «موشک» در کنارِ هم ردیف شدهاند!...
احمدینژاد به همه درس میدهد .او خَ ت ِم روزگار است ...در مجلس آخوندی هم
ِ
درس دین میدهد .پیش لوطی هم َعنتربازی میکند!...
«احمدینژاد :ترکیبی از «رذالت» و «ســادهلوحی» است .او مجموعهای از بدترین
فرهنگی ما را در خود جمع کرده ،به این جهت ،بسی خودمانی جلوه میکند:
خصلتهای
ِ

ما قدری «احمدینژاد» وجود دارد و درســت این ،آن بخشی است که وقتی با
آزردگی از عقبماندگیمان حرف میزنیم ،از آن ابراز نفرت میکنیم.
ِ
نژاد»ی
ا ّما آن هنگام نیز که الف میزنیم و خود-شیفتهایم ،باز این َوجهِ «احمدی
وجودِ ماست که نمود مییابد« .احمدینژاد» ،تحقیر ش دهای است که خود ،تحقیر
میکند .سرشار از نفرت است ،اما کرامت دارد!...
به موضو ِع نفرت اش که مینگرد ،میپندارد َمبعوث شده است تا او را از َضاللت
نجات دهدَ !...ج ّل الخالق!!!...
«احمدینژاد» نمایند ه ُسنَّتی است َجهشکرده به ُمدرنیته .او َمظ َهرِ عقبماندگیِ
مدرن ما و ُمدرنیَّ ِ
ت عقبماند ه ماست!....
او اعالمِ ورشکســتگیِ فرهنگ است« .احمدینژاد» نشان فقدان ِجدیّ ِ
ت ماست.
ج اسالم،
آن زمان که در قم گفت« ،هال ه نور» او را در بر گرفته ،حق بود که ُح َج ِ
این ُح ّجت را ،جدی گیرندَ ...ع ّمامه بر زمین بکوبند ،ســینه چاک کنند و لباس،
بــر تَنِ او بَر َد َرند تا ّ
تکهای -به قصد تبرک -بــه چنگ آورند !...آن زمان که از
دســتیابی به «انرژی هستهای» در آشپزخانه سخن گفت ،...حق بود مكتبها و
دانشگاهها تعطیل میشدند ،!...حق بود بر َسر َدرِ آموزش و پرورش ،مینوشتند:
«این خرابشده ،تا اطالع ثانوی تعطیل است »!...و آموزگاران- ،از شرم -رو ن َهان
میکردند« !...احمدینژاد» از ماســت .طرفدارا ِن او نیز َهم ِوالیتی ِ
های ما هستند.
میا ِن «احمدینژاد» با گروهی از رهبرا ِن اپوزیســیون ،فر ِ
ق چندانی نیست !...در
روشنفکری ایرانی هم ،نوعی «احمدینژادیسم» وجود دارد.
آن جایی که یاوه میگوید و در عینِ غیر ِج ّدی بودن ،سخت جدی میشود.
در وجودِ «چپ افراطیِ ایران» ،از دیرباز «احمدینژاد»ی رخنه کرده است مِنهای
ِ
ناسک دیگری دارد .افسرا ِن «لوسآنجلس» هم،
مذهب ،یا با مذهبی که گفتار و َم
همگی مقداری «احمدینژاد» در درون خود دارند.
«احمدینژاد» نشاندهند ه جنب ه «مردمیِ» جمهوری اسالمی ایران است ،...جنبهای
که اکثرِ منتقدان ،آن را نمیبینند ،!...زیرا هنوز از انتقاد از دولت به انتقاد از جامعه
نرسیدهاند و از همدستیها و همسوییهای دولت و جامعه غافلاند!...
اکنون همه چیز با «تقلب» و «کودتا» توضیح داده میشود .تقلبی صورت گرفته،
که ابعادِ آن را نمیدانیم.

دروغ میگوید و ای بسا صادقانه .غلو میکند ،زرنگ است و تصور میکند هرجا،
کم آوردی ،میتوانی از زرنگیات مایه بگذاری و جبران کنی !...در وجودِ همه

زکریا رازی

جرج سارتن ( ،)George Sartenنویسنده و پایه گذار تاریخ علم ،رازی را« :بزرگترین پزشک ایران و جهان اسالم در زمان
سدههای میانه» مینامد .محمد فرزند زکریا  ۱۱۵۵سال پیش در شهر «ری» زاده شد و از این روی به «رازی» شهرت یافت .دانشمند
نامی ،ابوریحان بیرونی (زاده  ۹۷۳میالدی) زادروز رازی را سپتامبر  ۸۶۵م و در گذشت وی را  ۳۱اکتبر  ۹۲۵م نگاشت ه است .در آن
برهه ،منافع سیاسی و رابطهی برخی علمای شیعه با برخی از سلطانها و وزرای وقت  ،سبب شد تا رهبران شیعه در دربار و جامعه
موقعیتی بهتر بیابند.در همین برهه ،در دهههای پایانی ( ۷۵۰میالدی یا  ۱۳۰قمری) حکومت امویان نخستین حکومت شیعی را برپا
کردند که به ویژه ری همانند یک مرکزی دینی ،نقش مهمی در تمرکز و تقویت مبادی و تببین شیعهگری مییابد .در چنین شرایطی
است که محمد زکریا رازی در مرکز خرافات و خرفهپراکنانی همانند کلینیها و شیخ صدوقها به دانش و فلسفه زندگی میبخشد.
به راستی محمد رازی را نه تنها حکیم و دانشمندی فرزانه ،بلکه شاید یگانه فیلسوف پس از تاریخ فلسفه یونان باستان در ایران
دانست .وی در میان تاریکی های سده های نخستین سلطه اسالم و در شهری که مهمترین مرکز روحانیت شیعه بود به پاخاست.
شرایط تاریخی این دانشمند جهانی را زمانی میتوان دریافت که تاریخ آن برهه را مرور کرد .می توان برآمد دیلیمیان بهسان حاکمانی
ی ِبه هم بافته شدهای به وسیلهی خرد ستیزانی همانند کلینیها دانست .دوران حاکمیت
شیعی با برخورداری از چنین زمین ه و مبان 
دیلمیان یا آل بویه ( ۱۰۵۵–۹۳۲م) ،به ویژه رکنالدوله از برداران سه گانه آل بویه با حکومتی ۱۲۵ساله و چیرگی بر عباسیون ،تا
برآمد سلجوقیان (از اوغزهای ترک) ،زمینه ساز شیعهگری در ایران و به ویژه پرورش موجوداتی همانند کلینیها و شیخ صدوقها-
این امامان خمینی -را پایه گذار شیعه و حکومت اسالمی دانست .دیلمیان در آغاز از شیعیان زیدی بودند ،و بابرخورداری از زمینه
اعتباری که جنبشهای تهی دستان زیر پرچم زیدیان ،علیه حاکمیت عباسیون به دستآورده و پس از چیرگی بر خلفای بغداد ،به
شیعه دوازده امامی گرایش یافتند .آلبویه از آنجا که «سید» یعنی از تبار پیامبر مسلمانان نبودند بنا به باور مذهب زیدی ،باید امامی
زیدی از تبار پیامبر اسالم را به امامت بر میگزیدند و پس از به قدرت رسانیدن این امام ،با اطاعت کامل از وی ،قدرت سیاسی را در
دست می گرفتند .آنان به امام غایبی که همچنان غایبمیماند متوسل شدند تا به حکومتاشان مشروعیت بیابد .این تاکتیک سیاسی
شاید در تاریخ اندیشه و علوم سیاسی ،بایدماکیاول را به کودکستان بفرستد .از همین روی،رکنالدوله و برادران وی ،معزالدوله و
عضدالدوله ،از زیدی فاصله گرفته و برای رسیدن به حکومت ،شیعه دوازده امامی شدند تا به بهانه اینکه منتظر امام غائب شیعیان
هستند به حکومت خود دوام بخشند .از این روی شیعه گری با حکومت آل بویه در ایران و عراق تقویت یافت.
شیعه گری خمینیسم از آنجا شروع شد ،در همان زادگاه فیلسوف محمد زکریا رازی ،حاکمیت داشت و ا و محمد زکریا رازی را
در برابر خویش یافت .همقطار دیگر کلینی ،جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (زادهٔ
 ۳۰۶ـ قم و درگذشتهٔ  ۳۸۱ـ شهر ری) که داستان جعلی امام زمان شیعیان را شایع کرد و از دیگر رهبران دینی شیعه ،در ستیزی
ایدئولوژیک با بینش و دانش محمد رازی به شمار میآمد .از کلینی تا خمینی ادامه خونبار کارزار دانش و فلسفه در برابر خرافههای
دینی بههم بافته شده به وسیله این عناصر است .شیعهگری امروزین در ایران و لبنان و عراق ادامه همان ستیز تاریخی دانایی و نادانی
است .مفاتیحالجنان مجموعهای از دعاها ،مناجات ،زیارات ،دستورهای مذهبی روزها و شبهای سال ست که به محمد و علی و
فرزندانش نسبت داده شده و به وسیله کلینیها به هم بافته تا به دست خمینی ،مانیفست شیعهگری حکومت اسالمی گردد ،ریشه در
ری و کلین و مرتجعینی مانند شیخ صدوقها دارد که در دوران صفویه با آوردن همقطاران آنان از جبل امل لبنان به وسیله محمد
باقر مجلسی تکمیل گردید.
ی در ری درخشیدن گرفت .در جوانی بربط (عود )
بنا بهنوشــتار ابوریحان بیرونی ،رازی در دوران کودکی و نوجوانی و جوان 
مینواخت و شعر میسرودهاست .رازی به آموختن شیمی پرداخت و به کیمیاگری روی آورد و برآن بود تا مس را طال سازد .این
اندیشه ،پایهی علمی داشت .زیرا که همهی اتمها ساختار بنیادینی دارند و تنها با کم و یا زیاد بودن الکترونها و هسته نوترون و
پروتونی نوع اتم ،تفاوت مییابد .به بیان ابوریجان بیرونی،چشمان رازی در همین راه کیمیاگری (شیمی) و در نتیجه مواد شیمیایی
به ویژه جیوه آسیب دیدند .در سالهای باالی زندگی بود که به بغداد سفر کرد تا دردانشگاه آنجا ،پزشکی بیاموزد .دانشگاه بغداد در
آن دوران ،جانشین دانشگاه گندیشاپور شده بود که به زودی رازی ریاست بیمارستان «معتضدی» را به عهده گرفت .پس از مرگ
معتضد ،خلیفهٔ عباسی ،به ری بازگشت و به ریاست بیمارستان ری رسید و تا پایان عمر در این شهر به درمان بیماران پرداخت.
نوشتهاند که رازی در آخر عمر بینایی خود را به صور کامل از دست داد.
رازی نخستین کسی است که پزشکی بالینی را برای تشخیص بیماری به کار گرفت و با بررسی نشانهها و سیمپتومهای بیماری و
آزماشگاهی به درمان بیماران پرداخت .تفاوت بیماری آبله و سرخک را بیان کرد و تجربههای بسیاری برای تشخیص این بیماریها
به دست داد و دوکتاب سرخک و آبله را نوشت .آموزش و تجربههای رازی مهمترین منابع و کتابهای درسی در اروپای سدههای
میانه بود .آثار ماندگاری در دانش پزشکی و شیمی و فلسفه،منطق ،کیهان شناسی و ریاضیات به یادگار ماندهاند .ابوعلی سینا از او
به بزرگی جایگاه دانش و فلسفه یاد کرده و بسیار از وی فراگرفتهاست .رازی دردانش شیمی (کیمیا) کاشف الکل ،جوهر گوگرد
(اسید سولفوریک) و نفت سفید میشناسند .در زمینه داروسازی و تغذیه و رژیم غذایی بیماران ،وی نخستین دانشمندان است .رازی
اسید سولفوریک را با ترکمیب مواد قلیایی و فلزات فراهم کرد و با داشتن اسید سولفوریک برخی اسیدهای دیگر ساخته شد .وی
با ترکیب آب آهک بر نشادور (کلرید آمونیوم) ،اسید کلریدریک بدست آورد .و با ترکیب سرکه با مس« ،استات مس» یا زنگار
فراهم آورد و به وسیلهآن زخمها را شستشو میداد .از سوزاندن زرنیخ ،اکسید آرسنیک یا مرگ موش فراهم کرد و از لیمو و نارنج
برای نخستین بار اسید سیتریک (جوهر لیمو) تهیه کرد.ر ازی برای درمان برخی بیماریها ،نخستین پزشکی است که داروهای سمی
آلکالوئیدیساخت.
در زمینه فلســفه رازی ،هرچند شاید که در هراس از حاکمیت شریعت ،انکار خدا را به زبان نمیآورد اما معاد (روز رستاخیز و
بازگشت)،وحی و نبوت (پیامبری محمد) یعنی اصول دین را باور نداشت .در دو کتاب «فیالنبوات» و «فی حیل المتنبین» به نفی
نبوت پرداختهاست .وی بینش ارسطو و افالتون را نیز که آلوده به ایدهالیسم بود مردود میدانست و ماده را «قدیم» میشمرد و ماده
را بهسان یک ماتریالیست ،مقدم بر ایده (ذهن) همیشگی و فنا ناپذیر میشمرد .این فیلسوف در افزون بر  ۱۱سده پیش ،می گفت:
آدمیان برای هدایت شدن به رهبران دینی نیاز ندارند .رازی ،همهی دینها را زیانآور اعالم کرد که سبب کینه و جنگ میشوند.
رهبران دینی او را ملحد و کافر اعالم کرده و تکفیرش کردند .مهمترین پرسش و برهان فلسفی رازی این است« :اگر خداوند خالق
جهان است ،چرا پیش از خلق جهان جهان را خلق نکرد ؟»
رازی همانند هگل اما با فاصلهای نزدیک به هزار سال ،به نفس کلی (اید ه مطلق) باور دارد و به ماده نامیرا یا «هیولی اولی» یعنی ماده
اولیه که هیچ کس آنرا نیافریده و به مکان مطلق ،و زمان مطلق یا دهر باور فلسفی دارد .از همین روی وی را دهری مسلک مینامند.
در فرهنگ  ۱۴مجلدی دهخدا آمده است که« :ابنالندیم در کتاب «الفهرست» خود تعداد آثار رازی را یکصد و شصت و هفت و
ابوریحان بیرونی در کتاب «فهرست کتب رازی» یکصد و هشتاد و چهار دانستهاند«.کتابهای رازی برحسب فهرست بیرونی بدین
ترتیب تقسیم موضوعی میشود ۵۶ :کتاب در طب ۳۳ ،کتاب در طبیعیات ۷ ،کتاب در منطق ۱۰ ،کتاب در ریاضیات و نجوم۷ ،
کتاب در تفسیر و تلخیص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران ۱۷ ،کتاب در علوم فلسفی و تخمینی ۶ ،کتاب در مافوق الطبیعه،
۱۴کتاب در الهیات ۲۲ ،کتاب در کیمیا ۲ ،کتاب در کفریات ۱۰ ،کتاب در فنون مختلف که جمعا بالغ بر یکصد و هشتاد و چهار
مجلد میشود و ابن اصیبعه در عیون االنباء فی طبقات االطباء دویست و سی و هشت کتاب از برای رازی برمیشمارد».
به سبب کینه توزی شریعتمداران و دشمنی اسالمیان با فلسفه و دانش و خرد و این فیلسوف بزرگ ،آرامگاه فیلسوف جهانی تا کنون
ناشناخته مانده است ،اما خردستیزان ،هرگز قادر نبودهاند نام و دستاوردهای رازی و دانش وی را نابود سازند .رازی در تاریکترین
دورانها درخشید و دانش پزشکی وی تا سده  ۱۵میالدی نخستین منابع پزشکی بودند و الکل پزشکی که بدون آن ،گندزادیی و
مبارزه با میکربها و نجات بیماران و سرانجام زندگی ناشدنی بود سرآمد میکربزداهاست .از همین روی اسالمیان آن را حرام
میشمرند .در روزهای کرونایی بار دیگر نام رازی به میان آمده است .نام این دانشمند بزرگ و این چهرهی ماندگار دنیای دانش و
فلسفه را باید که گرامی داشت.
به علت دین شیفتگی در ایرانمخصوصا در حکومت آن شما قادر نخواهید بود که راجع به رازی کتابی پیدا کنی که حقیقت امر
را به شما بگوید .کما اینکه همین افراد دین شیفته بودند که کتابهای رازی را سوزاندند .اگر هم می خواهی از استادان دینی بپرسی
آنها هم آنچه که آموخته اند از مراجعی است که سرگذشت رازی را به خاطر دین شیفتگی خود تحریف کرده اند .عقاید رازی را
میتوانید از محتوای کتابهای دشمنانش که افکار او را تحقیر می کرده اند  ،پیدا کنید و بس.

@superchalesh

دین شیفتگی
شــیوه الف زنی در مباحث شما و بیشتر مسلمانان آشکار است و این در نتیجه غرور کاذبی است که از باور به
بهترین بودن ایجاد می شود .نام آن شبیه به خود شیفتگی است و دین شیفتگی نام دارد .یعنی مانند یک شخص
خود شیفته که خود را از همه باالتر و برتر و بهتر می بیند ،مسلمانان متعصب هم همین حاالت را تجربه می کنند.
این حاالت بسیار خطرناک هستند زیرا این بیماری دین شیفتگی به شخص متعصب دینی  ،این اجازه را می دهد
که همه عقاید و افکار دیگران را تحقیر و توهین کند و به خود حق می دهد که اگر عقاید و افکارش مورد قبول
قرار نگیرند ،تنفر در وجودش شکل می گیرد و به خاطر آنکه غرور کاذبش خدشه دار نشود ،دست به کار غیر
اخالقی می زند .از دروغ گفتن تا الف زدن ،از تحقیر کردن تا ناســزا گفتن ،از تهدید به مرگ کردن تا کشتن،
رفتارهای یک مسلمان دین شیفته است .در مورد الف زدن ،مثال شما ،از طرفی ادعا می کنی که تمام تاریخ را می
دانی و از طرف دیگر اصال راجع به رازی که یکی از بزرگترین دانشمندان دنیا هست هیچ نمیدانی .شما دیگران
را با الف زدن  ،احمق و بیسواد جلوه می دهید و این از شیوه هایی است که در سوره های قرآن هم آمده است که
اگر کسی موافق با اسالم نیست یعنی نادان و گمراه است .این نهایت دین شیفتگی در اسالم است و تمام حمالت
وحشیانه ای که به دست اسالم در طول تاریخ و به نام دین انجام شده اند ریشه در همین دین شیفتگی خطرناک
دارند .چیزی که در قرآن وجود خارجی ندارد  ،تواضع در احترام گذاشتن به افکار و عقاید متفاوت هست .بزرگان
دانشمند در ایران ،مانند رازی ،ابن سینا ،فارابی و خیام با وسعت فکر و دانشی که داشتند ،به این نتایج ترسناک
و واقعی دست یافته بودند ولی متاسفانه به علت جو مسمومی که در افکار عامه به وسیله اسالم ایجاد می شود ،
این خردمندان نتوانستند افکار خود را ب ه میان مردم ببرند .هیوالی وحشتناکی که دشمن نامیده می شود ،همین دین
شیفتگی دیوانه وار است .از :آزاده
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
 4جون تا  10جون (  14خرداد تا  20خرداد )

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است.
جمعه  14خرداد  4جون
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
درگذشت علی اصغر تفكری -بازیگر تئاتر و سینما
 1368خورشیدی ( 1989میالدی)
درگذشت خمینی ،بنیانگذار حکومت استبدادی جمهوری اسالمی

شنبه  15خرداد  5جون

 1338خورشیدی ( 1959میالدی)
نصب مجسم ه فردوسی در میدان فردوسی تهران.
 1339خورشیدی ( 1960میالدی)
درگذشت رباب ه الهی نخستین زن ناشر ایرانی
 1383خورشیدی ( 2004میالدی)
درگذشت فرزانه نوایی ،چنگنواز برجسته ایرانی در اثر بیماری سرطان در
چهل و هشت سالگی در شهر برگنز (اتریش)
 1399خورشیدی ( 2020میالدی)
درگذشت مرجان ( شهال صافی ضمیر) خواننده و بازیگر ایرانی در بیمارستانی
در لسآنجلس آمریکا ( متولد تهران  ۱۳۲۷خورشیدی ) در اثر ایست قلبی

 1305خورشیدی (1926میالدی)
استعفای محمدعلی فروغی از مقام ریاست وزرا
 1342خورشیدی ( 1963میالدی)
قیام خونین معروف به  15خــرداد در مخالفت با حق رأی زنان ،اصالخات سه شنبه  18خرداد  8جون
ارضی ،سپاه دانش و...
 1299خورشیدی (1920میالدی)
اعالم حكومت موقتی انقالبی در گیالن توسط میرزاكوچك خان جنگلی
یکشنبه  16خرداد  6جون
 1328خورشیدی ( 1949میالدی)
زادروز كامبیز روشنروان ،آهنگساز و نوازنده
 1289خورشیدی ()1910
 1365خورشیدی ( 1986میالدی)
ذكاءالملك به ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شد.
درگذشت ذبیح اهلل حکیمالهی معروف به ذبیحاهلل منصوری روزنامهنگار و
 1299خورشیدی ()1920
مترجم ایرانی .آثار ترجمه وی به دلیل اقتباس از منابع دیگر و تغییر و افزایش
انتشار روزنام ه آزادی در تبریز توسط شیخ محمد خیابانی
متن اثر (در قیاس با متن زبان اصلی) مشهور است .برخی از آثار او عبارتند
 1304خورشیدی (1925میالدی)
از :غرش طوفان (۷جلد) ( - )۱۳۳۶الکســاندر دوما (پدر) ،قبل از طوفان
تصویب قانون خدمت نظام اجباری در مجلس
(۸جلد)  -الکساندر دوما (پدر)( ،مجموعهای از  ۳كتاب ملكه مارگو ،مادام
 1308خورشیدی (1929میالدی)
مونسورو و پاسداران ۴۵گانه) ،سه تفنگدار (۱۰جلد) ( - )۱۳۳۶الکساندر
زادروز نادرنادرپور  -شاعر و اندیشهورز سياسی
دوما (پدر) ،شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان (جون بارک واشتن فنو)
مجموعه کامل اشــعار نادر نادرپور در دو جلد
  ،۱۳۴۳عشاق نامدار (۳جلد) ( ،- )۱۳۴۶خواجه تاجدار ( - )۱۳۴۷ژان گور،توسط شرکت کتاب منتشر شده است
امام حسین و ایران ( - )۱۳۵۱کورت فریشلر ،مغز متفکر جهان شیعه «امام
 1379خورشیدی ( 2000میالدی)
صادق» ( ،)۱۳۵۴سقوط قسطنطنیه ( - )۱۳۵۹میکا والتاری ،خداوند الموت
درگذشت هوشنگ گلشیری ،نویسنده و منتقد
(حسن صباح) ( - )۱۳۵۹پل آمیر ،مالصدرا ( - )۱۳۶۱هانری کربن ،عارف
ادبی
دیهیم دار ( - )۱۳۶۲جیمز داون ،غزالی در بغداد ( - )۱۳۶۳ادوارد توماس،
او نویسنده معاصر ایرانی و سردبیر مجله کارنامه
جراح دیوانه ( - )۱۳۶۴ژارگن توروالد ،سرزمین جاوید (۴جلد) (- )۱۳۷۰
بود .وی را بعد از صــادق هدایت ،تأثیرگذارترین داســتاننویس ایرانی
رومن گیرشــمن ،زندگی خصوصی کاترین کبیر ( - )1372جرج پی .کوچ،
دانستهاند.
سینوهه پزشک فرعون (۲جلد)  - -الکساندر دوما (پدر) ، ،محبوس سنت
او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب در اواخر دهه چهل خورشیدی به
هلن یا سرگذشت ناپلئون  -اوکتاو اوهری ،شاه طهماسب و سلیمان قانونی
شهرت فراوانی رســید .این کتاب را یکی از قویترین داستانهای ایرانی
 آلفرد البی ار ،دالوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری  -ژان یونیر،خواندهاند.
مکاتبات چرچیل و روزولت  -وارن اف .کمبل ،پطر کبیر (۲جلد)  -رابرت
وی با تشکیل جلسات هفتگی داستانخوانی و نقد داستان از سال ۱۳۶۲
ماسی ،عایشه بعد از پیغمبر  -کورت فریشلر ،ایران و بابر  -ویلیام ارسکین،
تا پایان عمر خود نسلی از نویســندگان را پرورش داد که در دهه هفتاد
ملکه ویکتوریا  -الیزابت النفورد
خورشیدی به شهرت رسیدند .او همچنین عضو و یکی از موسسان کانون
اکثریت کتابهای ترجمه شده ذبیحاهلل منصوری در شرکت کتاب موجود
نویسندگان ایران و از بنیانگذاران حلقه ادبی ُجنگ اصفهان بود.
است
آثار گلشیری :مجموعههای داستانهای کوتاهُ ،ج ّبهخانه ،حدیث ماهیگیر و
 1375خورشیدی (1996میالدی)
دیو ،نمازخانه کوچک من ،پنج گنج ،دست تاریک دست روشن ،نیمه تاریک
درگذشــت غالمحسین نقشــینه ،بازیگر تئاتر
ماه ،شاه سیاهپوشان
(معروفترین نقش او داییجان در ســریال دایی
رمانها :شازده احتجاب ،آینههای دردار ،کریستین و کید ،جِ ننامه (،۱۳۷۶
جان ناپلئون) ،ســینما و تلویزیون (تولد 1278
نشر باران ،سوئد) ،معصوم پنجم ،بره گمشده راعی
خورشیدی)
گلشیری به دریافت جوایز زیر نایل شد:
سریال دایی جان ناپلئون در شرکت کتاب موجود
جایزه صلح اریش ماریا رمارک در سال ۱۳۷۸
است
جایزه لیلیان هلمت/همت در سال ۱۳۷۶
کتابهای هوشنگ گلشیری در شرکت کتاب موجود است.
چهارشنبه  19خرداد  9جون
 1387خورشیدی ( 2007میالدی)
درگذشت نادر ابراهیمی ،نویسنده ،تصویرگر و سینماگر ایرانی در سن 73
سالگی(زادروز 14:فروردین  )1315در بیمارستانی در تهران .از آثار او« :بار  1331خورشیدی( 1952میالدی)
ديگر ،شهری که دوست می داشتم»« ،يک عاشقانه ی آرام»« ،بر جادههای سخنرانی تاریخی دکتر محمد مصدق در دادگاه الهه
 1367خورشیدی(1988میالدی)
آبی سرخ» و آتش بدون دود
درگذشت عباس طریقتی کاشانی ،استاد بافنده و نقشبند زری بافی
 1375خورشید ی(1996میالدی)
دوشنبه  17خرداد  7جون
درگذشت هراند قوکاسیان ،مدرس زبان و ادبیات ارمنی
 1385خورشیدی ( 2006میالدی)
 1284خورشیدی ( 1905میالدی)
درگذشت تورج فرازمند مفسر سیاســی ،روزنامهنگار ،نویسنده ،ادیب،
انتشار نخســتین روزنام ه «اختر» در استانبول به مدیریت آقامحمدطاهر
برنامهساز رادیو در لوسآنجلس .در سن  82سالگی.
تبریزی
 1386خورشیدی ( 2007میالدی)
 1333خورشیدی ( 1954میالدی)
درگذشــت دکتر پرویز ورجاوند ،از اعضای ارشــد جبهــه ملی ایران،
زادروز محمدجعفر پوینده ،مترجم ،در یزد
فارغالتحصیل رشــته باستانشناسی و هنر از دانشــگاه سوربن فرانسه،
وی در اشکذر یزد در خانوادهای فقیر متولد شد .در شش سالگی به دبستان
وزیر فرهنگ و هنر در دولت مهدی بازرگان ،استاد ممتاز باستان شناسی
رفت و از ده سالگی مشــغول به کار شد .در سال  ۱۳۴۹دیپلم گرفت و در
دانشــگاه تهران ،رئیس بخش ایالت و عشایر در مرکز مطالعات اجتماعی
همان سال در رشته حقوق قضایی در دانشگاه تهران پذیرفته شد .فعالیت
دانشگاه تهران.
سیاسی را از دوران دانشجویی در تهران آغاز کرد و از سال  ۱۳۵۳هنگامی
که برای ادامه تحصیل در دانشگاه سوربن به فرانسه رفت در خارج از کشور
ادامه داد .در ســال  ۱۳۵۶مدرک فوق لیســانس جامعهشناسی را از این پنجشنبه  20خرداد  10جون
دانشــگاه دریافت کرد و در شهریور  ۱۳۵۷در بحبوحه انقالب به کشورش
 1318خورشیدی ( 1939میالدی)
بازگشت.
پوینده پس از انقالب وقت خود را وقف ترجمه آثار مختلف فلسفی و ادبی زادروز «شهین» ،خواننده و بازیگر
کرد و کتابهای بسیاری را از زبان فرانسه به فارسی برگرداند که برخی از  1334خورشیدی ( 1955میالدی)
زادروز علی بهروزی ،مترجم ،در آبادان
آنها هنوز منتشر نشدهاند.
وی عاقبت قربانی ترورهای سیاســیای شــد که عوامل وزارت اطالعات  1361خورشیدی ( 1982میالدی)
جمهوری اســامی در سالهای پایانی دهه هفتاد خورشیدی انجام دادند و زادروز الله پورکریم ،خواننده ،بازیگر سوئدی ایرانیاالصل
بعدها بهعنوان یک رسوایی امنیتی مطرح و به قتلهای زنجیرهای معروف  1374خورشیدی ( 1995میالدی)
درگذشت علی اصغر بهاری استاد كمانچه
شد.
آثار ادبی ،فلسفی و اجتماعی که در طی عمر کوتاهش ترجمه نمود بالغ بر آثار استاد بهاری در شرکت کتاب موجود است
 1387خورشیدی ( 2008میالدی)
 ۳۶اثر است.
درگذشــت نعمتاهلل جهانبانویی ،مدیر مجله فردوســی -چاپ تهران و

مهرداد بحری
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نامی آشنا و مورد اعتماد در معامالت ملکی در جنوب کالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را در تمامی مراحل خرید و فروش ملک
از آغاز تا پایان  ،پشتیبانی می کند
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بهشت کجاست؟
می شود .آنچه که به عموم مردم چه با دین و چه بی دین مربوط می شود تاثیر

نویسنده :آزاده

اخالقی ها ،کجروی ها ،دزدی ها ،رانت خواری ها و زورگویی ها و اجحاف ها

انسانهای مسلمانی که با آیه هایی چند از قرآن به خاطر وعده بهشت به اسالم

مبلغی پول خود را بیگناه کنی ،و دیگر خبری از مجازاتی از طرف خدا نباشد ،به خود اجازه می دهندکه در حق دیگران ســتمی برود .مساله بر سر کار نیک

هست ،درک درستی از تاثیر گذاشتن و مانا بودن افکار و اعمالشان نه تنها در

مساله برای گمراهسازی ها یی است که در نتیجه پرداخت وجهی که پول است

و کشتارها بنام خدا و دین می شود .وقتی برای هر گناهی می توانی با پرداخت

گرویدــه اند و تصور کردند و می کنند که پس از مرگ  ،باز هم نوعی زندگی دیگر اخالق و انسانیتی باقی نمی ماند چون اصل معامله کردن با خدا با پرداخت
مبلغی است تا زشت ترین اعمال را که تاثیر آن اعمال برای ابد بر روی مردم

افکار آنها بر روی رفتاری است که در جامعه دارند و اعتقادی که به خاطر آن

کردن بر سر خود نفس کار نیک کردن و نه برای پاداش اخروی است و همینطور

دوران زندگیشان بلکه حتی پس از مرگشان نداشتند و ندارند .مانا بودن و تاثیر خواهد ماند با پرداخت پولی که چیزی بسیار مادی است و کاری به هیچگونه و کامال مادی اســت خطایی بس بزرگ از نظر خداشناسان “ نادیده” گرفته می
رفتار ما بر دیگران پس از مرگ ما نابود نمی شود و این دقیقا همان زندگی پس معنویات هم ندارد  ،از نظر خدا “نادیده” گرفته شود .این نظریه و تفسیر پرداخت

شود .این از نقطه نظر انسانی ،بسیار غیر اخالقی است چون این روش مانع از
نگرش به تاثیر اعمال ننگینی می شوند که بر روی روان تمام افرادی که قربانی

از مرگ است .تعبیر نادرستی که از “به سوی خدا محشور شدن” می اید ،بسیار

پول برای “نادیده گرفتن” اعمال زشت و کثیف و غیر انسانی” بزرگترین ضربه

تاثیر روانی تمام افکار و رفتارشان بر دیگران نبوده اند و نیستند ،تمام عمر خود

دــارد که اگر آن را بپردازی ،دیگر خدا تو را برای آن کارت مجازات نخواهد

ایجاد اعتیاد ،زمینه ســازی برای رشوه خواری و دزدی  ،تاثیرات روانی بسیار

بسیاری از مردم آلوده شده است و می شود تا در آن دنیا مثال به بهشت بروند.

بخت برگشــتگانی که مورد جور و ستم قرار گرفته اند ،چه می شود .این ضد

تحلیل های روانــی و نتایج و تاثیرات این اعمال غیر اخالقی در قرآن نیامده

نمی تواند داشــته باشد ،زیرا که فقدان منطق موجب زور وکشتار و در نتیجه

دارد و باید پول “دم” بدهی  .در قرآن هیچگونه آموزش های روانی برای انسانها

بر اطرافیان ما ،چگونگی همدرد بودن ما با مردم ،چگونگی کمک کردن بدون

روی خود فرد و دیگران توضیح داده نشده است چون اصوال علم روانشناسی توانگفت که کامل و آخرین اســت  .بهشت تعریف شده در قرآن هیچگونه

شخصی آنها نسبت به مذهب و خدا است .متاسفانه در دین اسالم برای انجام

و تنبیه مادی و پولی و یا با زور و ارعاب و تهدید مردم را به نحوی وادار کند تشویق به این گونه بهشت رفتن کرد؟ با دینی و بی دینی شما باید امری بسیار

ناروا و دردناک اســت زیرا برای آن عده از افرادی که دارای درک درستی از

را به اخالقی بودن دین اسالم زده است ،چون هر عمل زشت و خبیث بهایی آن اعمال ننگین هستند ،گذاشته می شود .نتیجه اعمال وحشیانه مانند ایجاد فقر،

را به اسم خدا و حقنه کردن دین خود به تمام مردم دنیا دستهایشان به خون کرد .در این میانه معلوم نیست که تکلیف تاثیر روانی این اعمال کثیف بر آن مخربی بر روی مردم دارند و بســیار غیر اخالقی هستند ولی چیزی از تجزیه
دینی که به زور شمشــیر و تهدید و اعدام حقنه شود ،اصوال هیچگونه حقانیتی اخالقی و غیر انسانی بودن است که به انسانها گفته شود که اگر بکشی “دیه”
تاثیر مخرب روانی می شود .چه خدایی باشد و چه نباشد ،مهم تاثیر رفتار ما

است چون اصول روانشناسی رفتاری و روانشناسی اجتماعی در آن زمان اصال

وجود خارجی نداشته است .کتاب و مذهبی که کامل باشد  ،برای تمام دوران

برای درک هر گونه رفتارهای غیر انســانی خود و تاثیرات عمیق روانی آن بر ها و زمانها نوشته می شود و اگر مرور زمان شامل حالش می شود ،دیگر نمی

در آن دوره وجود نداشته است و این است که قرآن می خواسته است با تشویق

جنبه اخالقی ندارد و بسیار غیر اخالقی وصف شده است ،چرا باید انسان ها را

دادن هر کار نیکویی  ،معامله ای با خدا انجام می پذیرد و این مانع پذیرش که رفتاری درست داشته باشند ،در حالیکه خود سیستم تربیت کننده بسیار بد

خصوصی و مربوط به خودتان باشــد و قواعد آن نباید شاخص قانون جاری

خوب و پسندیده مهم ترین و اساسی ترین مساله ای که باید بر روی آن تمرکز که تنها راه نجات و سعادت آنها نیکی کردن بدون هیچگونه چشمداشتی است و

کنونی نیست  .این شامل اعتقاد شخصی شما در مورد روح هم می شود .به

از هر گونه زور گویی و کشت و کشتار برای اعمال عقاید مذهبی خود دوری

زوایای آن دست یافته شده است که در زمان ایجاد قرآن کوچکترین تصوری

هیچگونه چشمداشــتی به مردم  ،بدون در نظر گرفتن جنسیت ،نژاد ،و عقیده

مســلمانان و همچنین پیرو سایر ادیان می شود که برای انجام دادن کار های

آموزی داشته است و بسیار گمراه کننده است .اگر مردم این درک را پیدا کنند

کنند ،ماهیت تاثیر رفتارشان بر روی دیگران است و بس .اکثر مسلمانان برای

اینکه تمام اصول اخالقی را فقط برای بهبودی تمام افراد جامعه رعایت کنند و

رفتارهای زشــت و زننده خود هر تفسیری را که دلخواه آنان است از آیه های

مملکت باشد ،زیرا که مشمول زمانی است که جوابگوی مشکالت عظیم دوران
نظر من روح ما همان روان ماســت که در علم روانشناسی امروز به بسیاری از

قرآن دارند و متاســفانه چون پایه افکار آنها بر روی تفسیر های مخرب است ،گزینند  ،آنگاه همین زندگی زمینی خیلی بهتر از آن بهشت کذایی می شود که

از آن هم بنا بر دانش زمانه خود نداشته اند .به همین دلیل بارز در قرآن از روان

شرط گذاشــتن با خدا برای کمک کردن ،محبت کردن ،درستکار بودن می

عسل از داخل یک “جوی!!” غیر بهداشتی را دارد! نه هیچ انسان صاحب اخالق

هیچ چیز راجع به آن نمی دانند .از یاد نبرید که بهترین قوانین اخالقی دارای اما

شفقت ،درک متقابل با تحمل باال ،همکاری ،رعایت نظم و قانون و عدالت را

سالمتی روان احتیاجی به نوشیدن شراب دارد .هر انسانی که به خود آمدن را اما و اگر .دــروغ نگو بدون هیچگونه اما و اگر و بدون هیچگونه تقیه .به امید

انسانیت را به ورطه هولناکی کشــانده اند .اصوال وقتی دین و مرامی آغاز به

گــذارد ،خطرناکترین روش زندگی را توصیه می کند ،زیرا کلمه هایی مانند
در صورتی قابل اجرا تشــخیص می دهد که در ازای انجام آنها چیزی از خدا

به عنوان “پاداش” دریافت کنند .این به آن معنا اســت که اکثر مسلمانان کار
خوب را برای نفس خود کار خوب انجام نمی دهند و این ســر آغاز تمام بی

وعده آن در بهشت داده شده است .این روزها نه کسی تمایل به خوردن شیرو

واال تمایل به همخوابگی و فاحشه گری با حوریان و غلمان را دارد و نه از نظر

درک کند ،به سوی به کمال رسیدن اخالقی و واالیی روی می آورد و سعی

به بهتر کردن هر روزه خود می کند.

به نام “روح” نام برده شده است و چون از وصف آن عاجز بوده اند گفته اند که

و اگر نیستند .قتل مکن ،بدون هیچ گونه اما و اگر .دزدی مکن ،بدون هیچگونه
نیکبختی و آسایش مردم که همانا بهشت روی زمین است .از :آزاده

با دینی و یا بی دینی شما امری بسیار خصوصی است و به شخص شما مربوط

خطر پوپولیسم و پایان دمکراسی
فاضل غیبی
اوان دهۀ بیســت که در ایران کار حزب تــوده بیکباره باال گرفت،
لطیفهای بجا مانده بدین مضمون که :پسری به خانه آمده به مادرش
میگوید« :شنیدهام میتینگ میدن! کیسهای بده بروم ،شاید چیزی
نصیبمان شد ».اما همینکه میخواهد از خانه خارج شود ،مادرش
صدایش میکند «:بیا یک کاســه هم ببر ،شــاید «میتینگ» آبکی
باشد!»
این لطیفه بخوبی نشانگر سرشت «پوپولیسم» است .پوپولیسم در
میان «تودۀ مردم» به نیازهایی واهی دامن میزند ،که آرزوی برآورده
شدن آنها زمینه الزم برای پذیرش تبلیغات سیاسی را فراهم میکند.
نیازهای اکثریت مردم ما پس از اشغال کشور در جنگ جهانی و بروز
نارساییهای بسیار ،نان ،کار ،مسکن و بازیافت سرافرازی ملی بود و
نه «میتینگ» و دیگر سرگرمیهایی که نسل جوان را بجای کوشش
در راه نوسازی کشور به تبلیغاتچیهای منافع کشوری بیگانه بدل
میکرد.
بنابراین آنچه امروزه «پوپولیسم» نامیده میشود و میتواند پیامدهای
ســهمگینی برای صلح جهانی داشته باشد ،این است که جوامع به
وسیلۀ رسانهها و کارزار نهان و آشکار تبلیغی در جهت مخالف منافع
آنی و آتی خود فریب داده شوند.
در نتیجۀ چنین تبلیغاتی مردم کشورهای عقبمانده از ایران تا چین
و از کره شمالی تا برخی کشورهای آمریکای التین دیگر عقبماندگی
و نابسامانی خود را نتیجۀ نارســایی دمکراسی و حقوق شهروندی
نمیدانند ،بلکه با بزرگنمایی قدرت نظامی و یا اقتصادی ،کشور خود
را همتراز کشورهای پیشرفته تصور میکنند!
اما خطرناک این اســت که در کشــورهای مدرن نیز که پیشرفت
همهجانبۀ خود را مدیون دمکراســی و تحکیم قانونمداری هستند،
در پیامد تبلیغات گستردۀ گروههای پوپولیستی مانند «چپ»ها و
«سبز»ها ،پیشرفت پوپولیسم شتاب یافته است .چنانکه اشاره شد،
جنبش چپ بدین سبب جنبش پوپولیستی است که بجای کوشش
برای برآوردن نیازهای زحمتکشان از آنها برای کسب قدرت استفاده
میکند .اما جنبش «ســبزها» نیز که جا پای «چپها» گذاشته ،با
سؤاستفاده از نیاز مبرم به حفظ محیط زیست به هیستری سیاسی
دامن میزند ،درحالیکه اقدامات مؤثر برای حفظ محیط زیست تنها
با آگاهی علمی و پیشــرفت تکنولوژی الزم در سطح ملی و جهانی
ممکن است ،وگرنه الزم میآید که برای تأمین «سالمت انسانی» نیز
جنبش و حزبی نوین پدید آید!
بنابراین پوپولیســم می تواند هم بصورت جنبشی اجتماعی و هم
به شــکل فردی پدیدآید .البته آنچه امروزه «پوپولیســم» نامیده
می شــود ،از پیشــینۀ مثبتی برخوردار اســت و در امپراتوری روم
«تریبون» نام داشت« .تریبون» فردی برخاسته از میان شهروندان
بود که خواســتههای مردم عادی را بــه صدای بلند بیان میکرد و
اگر میتوانست پشــتیبانی گســتردهای بیابد و به عضویت سنای
روم برگزیده شــود ،خواســتههای مردم را در برابــر قدرتمداران
 Establishmentنمایندگی میکرد .بدین معنی تریبونها در
تاریخ سیاســی نه تنها در روم ،بلکه مث ً
ال در کشــاکشهای انقالب
فرانسه نیز در دفاع از خواست ملت نقش بارزی ایفا کردند .اما سوی
منفی «تریبون» این است که همواره میتواند «عوامفریبی» کند و از
پشتیبانی «توده» برای رسیدن به اهدف شخصی سؤاستفاده نماید.
در انقالب فرانســه دستکم سه تریبون (دانتون ،روبسپیر و ناپلئون)
پدید آمدند ،که دانتون جان خود را در دفاع از دمکراســی از دست
داد و روبســپیر و ناپلئون بجای تحکیم نهادهای دمکراتیک ،به نام
انقالب ،حکومت ترور و خودکامگی خود را برقرار کردند .بویژه ناپلئون
بــا تکیه بر پیروزیهای نظامی این توهم را دامن زد که با تســخیر
کشورهای دیگر میتوان انقالب را صادر کرد .بدین ترتیب باعث شد
که لشــگریان فرانســوی اروپا را به خاک و خون کشیدند و بعنوان

متجاوزان و اشغالگران چهرۀ زشتی از انقالب فرانسه به جهانیان
نشان دادند.
بــا الهام از دمکراســی در ایــاالت متحده ،ویژگــی دمکراتیک
حکومتهای اروپایی در سدۀ 19م .رفته رفته تحکیم شد و زمینه
حــدی از میانرفت .چنانکه
بــرای پیدایش «مردان بزرگ» تا
ّ
شهرت سیاستمداران ،از بیسمارک تا دیسرائیلی ،ناشی از خدمات
آنان به پیشرفت کشور بود و نه مدیون تدابیر نمایشی.
برتری «دمکراســی پارلمانی» بر دیگر نظامات سیاسی از جمله
«جمهوریت» ،در همین اســت که نمایندگان منتخب مردم از
گروههای گوناگون با رایزنی به مشــکالت میپردازند و برخورد
آرا و تکیــه بر خرد جمعی ،از اقدامات تندروانه و یا «وجیهالملّه»
جلوگیری میکند ،درحالیکــه رئیس جمهور همواره میتواند با
تکیه بر اختیاراتی ویژه و پشــتیبانی بخشی از مردم با تدابیری
عامهپسند گام به گام بر اقتدار خود بیافزاید.
بدین سبب با توجه به اینکه «کوتولههای سیاسی» در کشورهایی
مانند ایران ،میتوانند با شگردهای بسیار ساده (مانند تأمین نیاز
مجازی بخشی از مردم) نه تنها قدرت خود را تثبیتکنند ،بلکه
خود را «رهبر کبیر» جلوه میدهند ،ضرورت دارد که در گذار از
حکومت اسالمی بیشتر به تحکیم نهادهای دمکراتیک توجه شود
تا به شخصیتسازی.
از این نظر رضاشــاه بعنوان سیاستمداری مدرن نه تنها در تاریخ
ایران ،بلکه در دنیا نیز جایگاه واالیی دارد ،زیرا که او برخاسته از
پایینترین سطح جامعه به باالترین جایگاه رسید ،اما فقط در پی
تحقق خواســتهها و آرزوهای ایرانیان بود و (مث ً
ال در مقایســه با
آتاتورک) شخصاً در پی تحکیم کیش شخصیت برنیامد.
بنا به این الگو سیاستمدار مدرن فردی است که مانند هر شهروند
دیگری در جایگاه خود به کشــورش خدمت کند .وگرنه امروزه
دیگر روشن است که هیچکس از چنان نخبگی برخوردار نیست
که بدون بهرهمندی از مشــاوران به خدمات بزرگی موفق شود.
وانگهی مقامات کشــور در هر رده از اختیاراتی برخوردار میشوند،
تا خدمتی انجام دهند .آنانکه تکرار میکنند ،محمدرضاشاه ایران را
دوست داشت و میکوشید به آن خدمت کند ،باید جوابگو باشند که،
مگر او راه دیگری هم میداشت؟
حتی مصدق که با موفقیت در راه بازیافت ســرافرازی ملی ایرانیان
کوشــید ،مورد داوری سخت تاریخ قرار دارد ،زیرا از به ثمر رساندن
وظیفهای که به عهده گرفته بود ،برنیامد و نتوانست پروژۀ ملی کردن
صنعت نفت را به نتیجهای مطلوب برســاند .جالب است که او خود
نخستین سیاستمدار ایرانی بود که بیان کرد ،رابطۀ حکومتگران با
ملت رابطۀ کارگر و کارفرماست و اعتماد مردم به سران حکومت تنها
باید در جهت تحقق اهداف ملی مورد استفاده قرار گیرد و نه در راه
کسب نفوذ و قدرت.
باری ،در ســدۀ گذشــته بدترین انواع پوپولیسم پدید آمدند ،که با
تکیه بر ایدئولوژیهای فاشیستی ،کمونیستی و اسالمی سرنوشت
صدها میلیون مردم را بدســت جانیانی سپردند ،که از هیتلر و مائو
تا اســتالین و خمینی ،در عین اینکه کمسوادانی مالیخولیایی بیش
نبودند ،به کمک تبلیغات ایدئولوژیک سرنوشت شومی را برای مردم
خود رقم زدند.
«رمز موفقیت» ایدئولوژیها در این است ،که خواستهها و آرزوهایی را
در دل «توده عوام» مینشانند ،که یا (مانند عدالت مطلق) برآوردنی
نیســت و یا (مانند تسخیر دنیا) جنایتکارانه است .شوربختانه حتی
پس از تجربیات سدۀ گذشته امروزه نیز ،دیکتاتورهای ریز و درشت با
درسآموزی از یکدیگر خود را «تریبون» وانمود میکنند و از پوتین
تــا اردوغان با بازی با برگ «اقتدار ملی» ،میتوانند ،توده مردم را با
پای خود به زیر مهمیز دیکتاتوری بکشانند.
بنابراین پوپولیسم در کشورهای عقبمانده پدیدۀ نوینی نیست و با
رشد کشورهای دمکراتیک انتظار میرفت ،رفته رفته از میان برود،

اما فاجعۀ جدید این اســت که در کشورهای پیشرفته نیز نظامات
دمکراسی ،چنانکه پس از جنگ جهانی دوم بنیان و استواری نوینی
یافته و بنا به قراردادی نانوشته میبایست به سوی مشارکت هرچه
بیشــتر شــهروندان در نهادهای دمکراتیک به پیش رود ،نه تنها از
پیشرفت بازمانده ،بلکه در مقابل پوپولیسم عقب مینشیند.
وقتی سخن از پوپولیسم در جوامع غربی میشود ،دونالد ترامپ به
یاد میآید .او دستکم از این لحاظ یکی از بزرگترین «تریبون»های
تاریخ بود ،که کوشید وعدههای انتخاباتی خود را انجام دهد و آینده
حد پوپولیستی بود .به هر حال
نشان خواهد داد ،که اقدامات او تا چه ّ
اشتباه مسلّم او اســتفاده از ضعف جمهوریت در این سمت بود که
اغلب بدون پشتیبانی مجلس و با تکیه بر اختیارات ریاست جمهور
عمل میکرد.
چنانکه اشاره شــد ،برتری بارز دمکراسی پارلمانی این است که در
آن نخبگان کشــور تصمیمگیرنده هستند و نه تودۀ مردم .زیرا رأی
«توده» بویژه زیر نفوذ فزایندۀ رســانهها همواره درست و در جهت
منافع ملی نیســت .از این نظر جالب اســت که نمایندگان پارلمان
آلمان قانوناً فقط در برابر وجدان خود مســئول هستند و نه در برابر
انتخابکنندگان و یا برنامۀ حزب.
قانون اساسی آلمان که با بهرهمندی از تجربیات تلخ گذشته تدوین
گشته ،هنوز هم یکی از بهترین قطبنماهای دمکراسی در دنیا است.
با اینهمه شوربختانه این کشــور نیز امروزه (هرچند در چهارچوبی
کام ً
ال متفاوت) خود به نمونهای از پوپولیسم بدل شده است! میدانیم
که در آلمان پس از جنگ سیاستمداران بزرگی مانند ویلی برانت و
هلموت اشمیت پدید آمدند ،که برتری درایت و اخالق سیاسی آنان
زبانزد است .اما صدراعظم کنونی آلمان ،انگال مِرکل ،سیاست تبعیت
از افــکار عمومی را در پیش گرفــت و در نتیجه در اغلب زمینهها
به اشتباهات بزرگی دست زد(.مانند تعطیل نیروگاههای اتمی بدون
تأمین انرژی آلترناتیو ،ثابت ماندن سطح درآمد زحمتکشان به سبب

ورود میلیونها کارگر ارزان به بازار کار ،وابستگی به پوپولیستهایی
(ماننــد پوتین (لولۀ گاز) و اردوغان (مشــکل مهاجران) به ســبب
مماشــات در سیاســت خارجی .)...او از این راه با کسب محبوبیت
توانســت طوالنیترین زمان صدراعظم بماند ،اما باعث شد بر آلمان
نیز اوضاعی مانند دیگر کشورها با حکومت پوپولیستی حاکم گردد،
بدین صورت که با وجــود نارضایتی و بیاعتمادی فراگیر ،آلترناتیو
سیاسی شکل نگیرد.
بنابراین رشــد پوپولیسم را امروزه نه تنها در کشورهای عقبمانده،
بلکــه به مراتب مختلف در دمکراســیهای اروپایی و آمریکایی نیز
میتوان مشــاهده کرد .شــاخص بارز آن این است که در رسانهها
رفته رفته دمکراسی بعنوان یکی از انواع نظامات مطلوب جلوه داده
میشود و این حقیقت مهم مخدوش میگردد که دمکراسی کاالیی
لوکس نیست ،بلکه تنها نظامی است که بشر در سایۀ آن میتواند به
«انسانیت» دست یابد.
رشد پوپولیسم روندی بسیار خطرناک است ،زیرا که فقط کشورهای
دمکراتیک میتوانند با هم به صلح پایدار برســند و هرگونه خدشه
بر دمکراســی (بویژه با توجه به قدرتهای متهاجم ،چین ،روسیه و
حکومت اسالمی )..صلح جهانی را تهدید جدی میکند.
تاریخنگاران ،تولید انبوه و ارزان «رادیو»  Volksempfängerدر
سال به قدرت رسیدن هیتلر(1933م( ).به فرمان گوبلز) را مهمترین
وســیلهای میدانند ،که با پخش وســیع تبلیغات هیتلری ،تسلط
نازیسم بر آلمان را ممکن ساخت .امروزه چنین نقشی را رسانههای
نوین بویژه رســانههای اینترنتی (از «واتسآپ» تا «کالبهاوس»)
در گســترش پوپولیسم بازی میکنند و با سرگرم کردن میلیونها
«برانداز» ایرانی در داخل و خارج از کشــور ،برای حکومت اسالمی
زمان میخرند .بحدی که بنظر میرســد ،رژیم اسالمی برای حفظ
خود دیگر نیازی به برپایی سیرک انتخابات نداشته باشد.
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برای پایان دادن به مجازات اعدام
دیوان عالی قضایی کالیفرنیا وارد بحث شد

دیوان عالی قضایی کالیفرنیا بحث در مورد پایان دادن به اعدام را به بحث و
بررسی گذاشت .این حکم که دههها از عمر آن میگذرد ،اکنون سبب شده
است که شمار باالیی از کسانی که در انتظار اجرای حکم هستند سالها در
زندان بمانند و حتی پیش از اعدام بمیرند.
اگر این موضوع در دیوان عالی قضایی تصویب شود و به صدور حکم اعدام
پایان داده شــود ،نه تنها کالیفرنیا به شمار ایالتهای بدون اعدام میپیوندد،

جراح  -دندانپزشک

(818) 789-8823

در جنوب کالیفرنیا
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دکترجمشیدآصف

کسانی که در انتظار اجرای حکم هستند نیز میتوانند آزاد شود.
در دادگاههای کالیفرنیا ،تقاضای اعدام از ســوی دادستان ،پس از تصویب
هیئت منصفه و تایید قاضی در مورد قتلهای چند جانبه و چند نفره و گنگها
صادر میشــود و وکالی مخالفان اعالم میگویند عضو هیئت منصفه باید
ناشــناس باشد و حساسیتی نسبت به این موضوع نداشته باشد در حالی که
چندین موضوعی رعایت نمیشود.
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